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•< BERLINAS. Lapkr. 29. Berlino TageWattgaya| 
nešimą iš Kalino, kad Lietuvos prezidentas, Smetona,^ 
taręs su opozicijos partijomis ir pavedęs partiją atstovi 
sudaryti programa “didelės” koalicijos sutelkimui.' ’/S 

^Tokią žinia randame Boston Transcript’e iš Laį 
29-tos dienos. Kaip matyt, žinia nevisai aiški. Ar Smetj 
sušaukė partijų lyderius (kurių partijų?) ir pavedė jit 
susitarti dėl koalicijos? ar sutartis jau padaryta, ir ko 
cija yra jau įvykęs faktas, ir partijų lyderiai tariasi 
smulkmenų? Pranešimas į tuos klausimu neatsako. J 
nėra svarbu. Svarbu, Jiad fašizmas Lietuvoje atgyvenp 
vo laikus ir prisipažįsta prie bankruto. • ^ "3

‘ ‘Tikroji” demokratija parodė, ką gali iapkrieio 2 
dieną pernai, bet jau 17-tą dieną gruodžio Lietuvių ta 
parodė, kad toki ‘(tikroji”; bolševistinė demokratija 
nepatinka. Tie, kurte nušlavė ‘ ‘ tikrąją ’ ’ demokratiją^ 
sinoši į jos vietą pasodinti tikrąjį fašizmą. Fašistai iŠ 
kė kiek ilgiau už “tikruosius” demokratus, bet krizin i 
gyventi nepajėgė! Tik tautos vienyk, partijų talka te

. Klaipėdos Krašto uldnin- 
aipaprastai metų pabaigoj 
^sirenka nustatyti metams 

■ - • * / ■ y

įrodomiems drbinin karos ai- 
as. Šių metų lapkričio mėn. 
d- įvykusiam Klaipėdos su
trinkime nutarė mokėti ki- 
tems metams tokias pat al- 
ap,kaip šiais metais, buteht, 
įmgjam vyrui metams —- 
rcfę&frajam — 300 ir tre- 

200-litų. Itfergi- 
^»A>pirmajai —350, ant- 
įįu — 250 ir trečiajai — 

Bę to, vyrams ir 
lavinoms duotirūbų ir visą

Pilsudskiui nepasitikėjimą 
i? patį maršalą ištremti iš Len- 
^Bjeritorijos. Laikraštis ma- 

kad Moko pasiūlymus pa- 
ir socialistai ir tuo budu 

Jw»guina būsianti patikrinta.

Metams $8.00; PuM

ištižusį socializmą, kokietuojariįį bolševizmą, antr£m4įįK 
vaizdžiau įrodė, kad Lietuva kratosi fašizmo.

Ir “tikroji” demokratija ir fašizmas buvo liaudinį 
kaipo lekcijos, ko nereikia daryti, ko Lietuva nepageidaflfcjį 
ja. Tauta parodė, kad ji nemėgsta nė “tikros” demote^i 
tijos, nė tikro fašizmo, bet nori tvarkytis tikrai demok^ 
ratingai. “Tikrieji” demokratai susidėjo su išgamiškomią? 
partijomis, fašistai atstūmė tikrai lietuviškas partijas. ^£6 
vienas ir kitas buvo Moga. Incidentaliai ir “tikrieji” de** 
mokratai netyčia, ir fašistai sąmoningai iškirto gerą ir fro 
kalingą smūgį nervbotam partyviškumui. •:iSj

Jei tiesa; ką Boston Transcript praneša, Lapkr. 29-tįįh 
diena bus visuomet minima kaipo fašizmo laidotuvių mett^ 
nė lygiai kaip 17-ta gruodžio kad bus visuomet ištižusiošfy 
partinės, bolševikuojančios ‘ ‘ tikrosios ’ ’ demokratijos lažį 
dotuvių metinės. ;



vieno

/‘Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmones, kurių širdis y- 
ra skaisti.” (E. Tur).

Paleido kun. K. Čibirą. Pe
reitą mėnesį paleido iš ka
lėjimo Lietuvių Mokytojų Se
minarijos direktorių kun. K. Či
birų.

Dabar Lūkiškio kalėjime sė- i 
d i dar 4 lietuviai kunigai, bū
tent: Kaltinėnų klebonas, kun. 
Michailą, Adutiškio klebonas 
kun. Bobinas ir Gervėčių klebo
nas kun. Jakovams. Beto sėdi 
dar mokytojas S. Kazlauskas ir 
Lietuvių Mokytojų Seminarijos 
mokinys T. Sukackas.

KRETONYS. Švenčionių ap- 
skrit. Areštams galo nėra, šio 
men. 17 dienų vakarų atėjo į 
mūsų sodžių du policininkai ir 
Sustoję pas Cijunėlį tuojau pa- 
reikalavo pas save Adomų Gu
delį. Kai jis atėjo, tai policinin
kai pasakė, jog esųs suimtas. 
Neleidę nė atsisveikinti, išsiva
rė. Prieš išsivarydami prisimu- 
šė šautuvus, tarsi turėtų reika
lo su kokiu žmogžudžiu. Iš so
džiaus išvarė jau patamsvy nes 
buvo pusiau aštuntos valandos. 
'Visi bijojo, kad policininkai ne
įsimanytų suimtojo “beginti”. 
Kada A. Gudelis paprašė leisti 

[ namo pasiimti pinigų, tai ne 
į tik neleido, bet dar suriko len
kiškai: ‘Esi suimtas, tai neva
lia kalbėti. Nutilk!” Išvarė į 
Švenčionėlius. Kai namiškiai

A* '
kitų dienų nunešė į Švenčionė
lius valgyti, tai suimtojo jau 
nerado, nes jis buvo išvarytas į 
Švenčionis.

Po dienos vėl atvyko polici
ninkai ir padarė Gudelio na
muose kratų. Paėmė 10 knygų, 
Amerikos laikraščių ir apysa
kos rankraštį. Kratydami gąs- 

| dino namiškius, kad už knygas 
I reikėsią 100 auks. pabaudos su- 
1 mokėti. ...

Už kų Gudelis suimta niekas 
Į nepasako, nors žmoųės spėja, 
kad vien už tai jog buvo svie- 

Isesnis žmogus ir žmonėms ne- 
Ipagailėdavo teisingų patarimų.

KONTROBANDININKŲ LAI
VAS ATPLAUKĖ Į 

DANCIGĄ
. Lapkričio 2 d. gavome žinias, 
kad kontrabandininkų laivas, 
pasprukęs iš “Prezidento Sme
tonos” laivo globos, po ilgo 
klaidžiojimo jūroj, atplaukė į 
Dancigą:

Spalių 27 d. Mariampolęs a- 
? teismas Vilkaviškyje
.^paiviltino Vilkaviškio taikos 
/teisėjo nutarimų, kuriuo seno- 
> sitis mokyklos naimas prie para-

KŪDIKIŲ SVE1KATO

Praneša, kad j Dancigą at
plaukė visi musų' j ūrininkai, 
buvusieji kontrabandiniam lai- 
. ■ < ' r
ve. . ...

Tuo tarpu stinga žinių apie jų 
tų kelionę.

Matyti, laive buvo susirėmi- 
mas. Esamomis žiniomis, kont
rabandininkų laivo šturmanas 
nukautas. Mūsų bocmanas lei
tenantas Tamašauskas sužeis
tas į kojų ir guli Dancigo ligo
ninėj.

' f Jungi. Valstijų senatoriaus 
- Uoųzens iš Michigan valstijos 

- 'duktė Madeleine susižiedavo su 
flVilliam Rumer Yaw iŠ dou- 
Tester,Ohio.

LENKAI TERORIZUOJA Į 
LIETUVIUS ,

DENIUNAI. Daugėliškio 
valse. Liepos mėn. musų so
džiuj atsilankę nelaukti svečiai 
— policininkai. Rodos nieko į- 
domaus, kad policininkai, nes I 
dažnai apsilanko, bet ne tame 
svarba: Šį kartų jie atjojo — 
girti. Maža to, kad girti, —bet 
kad jie savo keliais būt nujo
ję tai nieko, nes ne naujiena jie 
girtais matyt, bet sustoję musų 
sodžiuj dviem ūkininkams an
tausius aptašė, vienam pirkios 
langus išdaužė, pirkaitės duris 
išvertė. Gėjai, kad musų mote
rėlės savo papročiu susirinko 
su kačergomiš, tai aptildė musų 
“svetelius.”.

Apdaužę šąltyšių su vybarnu 
ir kitiems butų tekę, jei ne mo- 
ervs. Gėda tokiems svečiams!

“Vilniaus Aido” konfiskavi
mų patvirtino. ‘ ‘ Vilniaus Ai
do” Nr. 116, kaip jau skaityto
jams žinoma buvo sukonfiskuo- 
tas už-telagranią, kurių gavom 
iš mūsų korespondento iš Pary
žiaus apie vadinamąjį “28 len
kų mokytojų laiškų”.' Dabar 
Apygard. teismas tų konfiska- 
vinių patvirtino. Tuo būdu mū
sų redaktorius bus traukiamas 
teismo atsakomybėn.

REIKALAUJA ATIDARYTI 
MOKYKLAS

Lenkų laikraščių pranešimu, 
Vilniaus lietuviai suruošė de
monstracijų. x Dįdelis lietuvių 
būrys susirinko ties vaivados 
namais ir reikalavo atidaryti 
lietuvių mokyklas, mokytojų 
seminarijų, - švietimo draugijų 
‘ ‘Rytų” ir paleisti iš kalėjimo 
suimtuosius lietuvių , veikėjus. 
Kada* demonstrantai sužinojo, 
kad vaivada slapta išėjęs iš 
namų, ie apmėtė vaivadijos rū
mus akmenimis. Vienas valdi
ninkas buvęs sužeistas. Miniai 
numalšinti buvo iššaukta raita

- . \

ir pėsčia policija. Keli demon
strantai esu sužeisti ir keli su
imti. ' -.t '

LENNKŲ “SAKANČIAI” 
VYTĖNUOSE

VYTĖNAI, ■ Tverečiaus par. 
Taip nesenai dar neužsidaryda
vo durys nuo “ubagų”, po ka
ro eina ir eina. Dabar kitokios 
rųšies ‘ ‘ ubaga i ” vėl apipuolė 
mus, lyg sąrančiai — tai lenkų 
mokytojos. "Parapijon atsiuntė 
visų pulkų lenkių — bobų mus 
mokinti. Viena tokia “paima” 
ir Vitėnuos atsitūpė, bus, gir
di, “učitelka”. Lietuviškai nei 
pusės žodžio neišmano ir ko gi 
mus mokins? Kas jos prašė? 
Vytėnų vaikai eina į lietuviš
kas mokyklas: vieni Kelpu- 
čiuosna. kiti Erzvetan. Lenkų 
mokyklai- nelieka nei pusės

x. * • \
vaiko. Tai ko ji nori mokinti? 
Gal mokins senius šokimų 
“čarlstonų” ir visokių “ribi 
čibi”?

Nesivylėm, kad p. Telyčėnas 
už skatikų “gatavas” parduoti 
lietuvystę ir suardyt “ulyčioj” 
sugyvenimų. Visur buvo žmo
gus protingas, tik čia padarė, 
kaip girtas visai neapgalvotai: 
juk savo name vapsvas veisi?

Kun. Bukas paleistas. Tenka 
sužinoti, kad Marcinkonių kle
binąs kun. Rūkas, kuris iš Vil
niaus kalėjimo buvo išvežtas 
Baltstogės kalėjiman, šiomis 
dienomis paleistas ir grįžo savo 
parapijom

“Geri raštai suramina, pa
inoko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mų, kelia žmogaus dorovę, 
Vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

dyti parapijai, nes pretendentai 
— Vilkaviškio m.' savivaldybe 
ir Švietimo ministerija namui 
pasisavint-netur svarbių įrody
mų.

Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 
komedija

KAINA 50 CENTŲ
DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo

terys. Scęnerijos: miesto ir far- 
mos kambariai. ‘

Ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti:
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

PADĖKITE BRAZILIJOS 
LIETUVIAMS! ?

Prašau kieno nors iš Ameri
kos lietuvių užrašyti kuriam 
nors laikui “Darbininkų” į 
Braziliją, šiito antrašu: J. Mak
simavičius, Sao PAolo, Rua Vis- 
conde Lunga, Casa 29.

Brazilijos lietuviai lietuviš
kus laikraščius su pamėgimu, 
vienas nuo kito gaudydami, 
skaito. . •, >

Būriu dėkingas— A '
Leonas Vitkauskas,

I/aikraštiniųkas,
Kaunas- k į ' • .»

LIETUVIŲ VARGAI.
ADUTIŠKIS, Švenčionių aps. 

Jau senai buvo minėtas Adutiš- 
. kis. Čia miesčiukas nedidelis. 

/ Vietiniai gyventojai lietuviai. 
Žinoma, keletas yra ir lenkų, 

’ bet lietuvių kelis kart daugiau. 
-Lėnkų nors ir mažai, bet lietu- 
vius spaudžia, kaip silkes sta- 
tinėj. Neduoda nei mokyklos 
lietuviškos/įsteigti, varo vai- 

•;•••• kus į lenkų mokyklų, tai kų ga- j
"'Ji vaikas septintų ar aštuntų 

-metų suprasti lenkiškai, kad 
jis lietuviškai gerai nesupran- 

* ta. Negana to, kad mokyklos 
x v- neleidžia, bet dar ir bažnyčioj 

neduoda ramybės. Čia bažnyčia 
• ’ , ,--v - »•_ ,

.j-. statyta vietinių lietuvių; kai 
v kurie paskutinę karvelę parda-

Kiek suimta lietuvių Balsto
gės vaivadijoj Vakar dienų vięt 
nas lenkų laikraštis “Expr. 
Wil.” pranešė, kad Balstogės 
vaivadijoj buvę suimta viso la
bo 63 asmens. Iš jų 30 paleista. 
10 ištremta Nepr. Lietuvon, 

o 23 perduota teismo žinion.
• \ :

- '*’'*» ji ’• v ' ne

STRAIPSNIS 43 S 
Maudymas

Kūdikį reikia kasdien praū- •../§ 
sti, laikų nureguliuojant pagal ? 
laikų penėjimo ir pravėdinimo. W- 
Geriausia yra rytas, bet galima 
ir vakare. Nereikia kūdikio ,-z 
maudyti po penėjimui, arba i? 
neužilgo prieš išvedimų laukan. v 4 
Iki Bamba neužgis, reikia trin
ti tik su kempine. Po to vartoti X 
vonelę. Per pirmų mėnesį vau? ■' 
dens temperetūra lai būna apie 
95—100 laipsnių Falirenh eito, ' 
laipsniškai mažinant iki bus 90 ■ 
gale metų. Rekomenduojama 
įsitaisyti maudynės termomet- ių. 
ras. Ausis ir nosį reikia švel- '-7 
niai išvalyti su vata. Seilių // 
gleive gerklėje pas kūdikį taip į. 
plona, kad mažiausias patryni- ■/' 
mas gali įdrėksti ir atverti ke- J? 
lių užsikrėtimui. Todėl pataria- < 
ma kad motina neprileistų buri 
nelei apsipūrvinti ir tada nerei- 
kės plauti Po šeštam~mėnesiui / 
kūdikio gerklę galima valyti su £ 
minkštu audeklu nemygant, o 
kada^dantys pasirodo, tai gali- C 
ma vartoti švelnų- šepetukų.

• '■j*Kaip tik kūdikis užauga tiek,'..;’, 
kad gali mokintis, reikia jį J? 
pratinti dantis valyti.

. G dabar atvažiavę kokie atė jū- 
/ nai lenda, kad jiems butų dvi 

Savaitės lenkiškai bažnyčioje 
pamaldos, o dvi lietuviškai. 
Pirma buvo trys savaitės lietu--

A/ viams. o ketvirta lenkams. Bet 
dabar Arkivyskupas atsiuntė 

' .^žinių, kad dvi savaitės lenkiš
kai ir dvi lietuviškai. Gal už

> tat jis mums atsiuntė, kad 
..mes jį taip gražiai patikome.
Vartus statėm, ant arklių dau
giau šimto žmonių su lietuviš
kom vėlevom buvo nujoję pasi
tikti, o mums už viską štai ko
kių žinią atsiuntė, kad būt per 

— r pusę, reiškia dvi savaitės len- 
'kains, o dvi lietuviams. Tai gi 
lenkai suprašė iš kitų parapijų 

•. ’gįędorių, nes savo neturi. Na 
gi ir spiegia tuomet, kiek kas 
gali. Lietuviai ir gi'nepasiduo- 
da ir jie visu choru gieda. Tai 

‘ toks trukšmas bažnyčioj paki- 
i lo, kad nekurios motervs iš gai- 

lescio apalpo. Varge tu varge, 
kada mes tave išvargsime.

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

/ 
Reikalaukite

NAUJA IR LINKSMIAUSIĄ 
VEIKALĄ

‘ŽEMĖS ROJUS”

Soda Prausimas. — Praušię^ 
mas su soda patarnauja gana /? 
gerai tada, kada šiltai, ypatin-> v 
gai vasarą. Į kiekvienų galionų 
vandens reikia dėti du šaukšte- 
liūs'sodos. Vandens tempe ratu- i; 
ra turi būti ta, prie kurios ku- į, 
dikis jau-pipratęs. Užtenka lai- 
kyti jį dvi iki keturių minutų. '// 
Odoje tada neturėtų būt jokio 
trynimosi. Kūdikį reikia nu- 
sausinti su švelniais abrūsais.

Skrudų prausimas.— Skru^ Jl 
dos irgi naudingos dėl karščių. 
Į vandenį reikia įdėti vienų 
puodelį skrudų ir daryti taip X: 
pat kaip su sodos prausimu, j* 

Muštardos prausimas.—Muš- 
tardos prausimai naudingi ner-į W 
viškume ir nemiegojime. Pri- 
rengiant maudynę, d&k pilnų 
šaukštų muštardos į šešius ga- 3 
lionus šilto vandeiis. Kūdikį / 
laikyk vandeny dvi ar tris naU 
nutas, o išėmus gerai nutrink. 
odų ir tuoj guldyk. Tuo būd<y 
kūdikis gaus ramaus irųtgaivi- į^ 
nančio miego.

Didžiausia problema kiekvie- 
nos motinos yra tada, kada jos -i 
krūtų pienas išsenką, Ir jai rū- V 
pi kokį maistų reikia kūdikiui 
duoti idant jis sveikas butų nį J 
augtų stiprus ir vikrus. Bori 
den’s Eaglė Pienas išrišo tų * 
problemą tūkstantinis ir tuks* 
tantiiiis motinų bėgy paskuti- 
ftių Sešįosdešimts metų/ Dau^šį 
gi a u vaikų taĮK) išauklėta &
Eagle Brand negu su visais ki-. S 
tais preparatais sykiu sud^-W 
tais. Žindyk, ^įprantama, pati -j 
kūdikį jei ęali, bet nebandinėk JĮ 

visokių maistų apie kuriuos vė
malai žinai. • Eagle Pienas yrap®| 
sveikas ir grynas,'be to lengya&Sę 
suvirškomas. ' •.*«

Skaityk šituos straipsniu* fc- * 
tydžiai kas savaitę ir pasidėk 
ateičiai. , , . • . tl

VIESULĄ
| /. KUKTIŠKIAI, Utenos apsk. 
]| / /Spalių mėlt 18 d. čia siautė di- 
/ dėlė viesulą. Smarkus vėjas iš- 

", vartė miškuose daug medžių.
-' Skudutiškio miestely .sngriau- 

’ ,.v/tas neužbaigtas statyti 
*?.- 'piliečio kluonas.

i Vfi
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LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Tauta ginama ne jos 
ginklų, bet aukščiausios jos 
gyvybes.” (Vydūnas)

ėmėsi 
tam

IS KAUNO VALDYMO
■ r '■ ' ?1 t H I"ISTORIJOS

Bet ąntra vertus, žmogus 
kartais į pakyla augštose do
rybėse ir nustebina pasaulį 
savo pasišventimu, meile ir 
kilniais darbais. Ir vėl klau
symas : iš kur toks pakibi
mas ? Kaip galima suderinti 
tam pačiam asmenyje tokius 
kilnius ir žemus darbus ? Na, 
galima atsakyti, kad žmogus 
žmogui nelygus. Geras gerai 
daro, blogas gi bloga. Kadetai 
butų pilna tiesa, butų viskas 
aišku, bet taip nėra. Nes tas 
pats žmogus kartais labai kil
niai elgiasi, o apsisukęs štai 
ir padaro kokią nedorybę. 
Reiškia, tam pačiam,žmoguje 
gludi gero ir blogo šaltinis.

Senovės, stabmeldžių gal- 
votojai matė tą faktą, bet ne
galėjo jo išaiškinti. Romos 
poetas Ovidins gan aiškiai 
atvaizdavo tą keistą pasireiš
kimą žmogaus prigimtyje.

Nenorintį traukia nauja pajėga: 

Matau ką geresnio ir pagerintu. 

Bet kę blogesnio seku.

būti 
pir

mam kartui, iki nustatant 
miesto1 naudai nejudomo tur
to rinkliavą, nejudomų tur
tų savininkams, kurie buvo

LIETUVOS " 
' Per BREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu
Vokiečių Garlaiviu < 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
f Tik 8-nios dienos vandeniu 
Puikus 3-čios klesos kamba

riai—tik miegamieji
N O R. T H GERMANI 

L L O Y D 
65 Statė St., Boston, Mase 
Arba pas bile vietini agentą |

POLONIA” Gruodžio 6

ESTONIA” Gruod. 22

. Žridgųs teorijoj gražiai at- 
r»doj> Sutvertas Dievo pa- 
veikshĮŪr panašumu pastaty- 
tasvfešpatauti ant visų' že- 
<nes gyvūnų, jis, rodos esąs 
žemes karalius. Deja, žmogus 
gražus tik ant popieros. Gy
venime jis labai ir labai šlu- 
buoja. Jis neva karalius, bet 
nieks jo neklauso, nes visi 
gyvūnai prieš jį nusistatę, iš- 
skiriant tuos, kuriuos jis var- 
gaiš jiegalaiš pavergia, išmo- 
kina ir išauklėja. Bet ne tiek
7 - ' ’r -

jam būtų vargo su gyvūnais, 
kiek su kitais žmonėmis, jo 
artimais. Tarp žmogaus ir 
žmogaus niekados nėr sutiki
mo. Vienos kalbos žmonės su
daro tautą, ir žiūrėk, vos su- 
skubo tauta susitvarkyti ir 
jau kovoja prieš kitą tautą.* 
Kyla karai, pavergimai, ne
apykantos, kurios amžiais tę
siasi. Anot. Lermontovo:
\ ■

Koksai besotis tas žmogus!

Ir ko jam reikia? .Tuk dangas 

Uždengia «lklĮ žemės plotą : 

Ten vietos yr’ užtektinai.
- >

Bet— ranka kelia jis ginkluota x 

Ir vaidvjasi amžinai!...

\.. Karams ir žudynių prie
monėms žmogus pašvenčia 
visą savo proto pajėgą. Ro- 

,-jdos, kad žudyt savo artimą 
butų didžiausias žmogaus už-

KAINOS IAIVAKORčlŲ Į 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa________ $107.00
Ten ir atgal tiktai-----$181.00

Turistinė III klesa -----$117.00
Ten ir atgal tiktai—$196.00 

Valdžios taksai atskirtam.Chicagos Prekybos komisija 
planuoja statyti prie Jackson 
gatvės, namą, kuris bus gra
žiausias ir didžiausias Ameri
koj. Jo^pastatymas kainuosiąs 
apie 110,000,000.

Ateinančiais metais gegu
žės 31 d. sukaks lygiai pen
kias dešimtys metų nuo to 
laiko, kai buvo panaujintas 
Kauno miesto visuomeniškas 
valdymas pagal miestų dėsni 
iš 1870 metų.
Besiplėtodamas miestų ben

druomenių sudarymas nau
jausioje epochoje pergyveno 
'Rusijoje šiuos svarbiausius 
momentus. Pirmas miestų 
dėsnis buvo išleistas valdant 
imperatorienei Ekaterinai 
II — 1785 m. Einant tuo 
įstatymu Kaimo mieste buvo 
įsteigta miesto taryba. Tai, 
padaryta įsakius Lietuvos 
Vilniaus rėdvbos valdybai 
(“Gubemskoje Pravleni- 
je”) raštu iš 1808 metų spa- 

lliu 3-čios dienos.* •

Nuo 1843 m., kada buvo į- 
steigta Kauno rėdvba, mies
to taryba buvo Kauno rėdy- 

! bos valdybos žinioje.
Ekaterinos' įstatymą apie 

miestų visuomenišką valdy
mą ir šeimyninkavimą toliau 
plėtojo imperatoriaus Alek
sandro Il-ro ukazas valdan
čiajam senatui iš 16-26 bir
želio 1870 metų.

Kaip tas pakeitimas pri
sitaikinti vakarų rėdybų 
miestams, buvo pavesta vi
daus reikdlų ministeriui su
sižinoti su vietos generalgu- 
bematoriais ir savo nuomo
nes apie tai įteikti įstatymų 
leidimo tvarka. Klausimą 
svarstė valstybės taryba 
( Gosudarstvennv j Soviet). 
Tos tarybos nuomone, kuri 
buvo caro patvirtinta 1875 
m. balandžio 29 d. nustaty
ta naują miestų dėsnį iš 1870

LIETUVIAI!!
/ BALTIKO AMERIKOS
' tai pirmutinė laivinė bendrov

kioj daly, niekados kovos ne- 
siliauja,' ,o jei didieji karai 
kartais nutrūksta ir pasi
liauja, tai vien dėlto, kad 
/taonija bekariaudama taip 
luistą, kad jau toliau ka
riauti nebegalį- Bęt kiek pa
silsėję, žmonės vėl griebiasi 
ginklo..

Pasaulinių karų žmogui 
neužtenka. Nuolatinė kova 
eina tarp partijų, tarp kai
mynų ir net tarp šeimos na
rių. Žmogus labai tankiai ir 
doroje nupuola. Tik žiūrėk, 
kaip tas žemes “karalius” 
strapalioja gatvėje girtutė
lis, arba terliojasi paleistuvv- 
bėmis. Kaip jis moka meluot, 
sukt, prigaudinėti ir skriau
sti savo artimą. Iš kur toks 
nupuolimas ?

apdėtį valstybės iždo naudai 
mokesnių rinkliava, ir turin
tiems pirklio liudijimus pre
kybos ir pramonės įmonių 
savininkams, kurie mokėjo 
miesto naudai nustatytą rin
kliavą nuo prekybos doku
mentų.

Sudarius ir paskelbus pir
mykščius rinkėjų sąrašus 
pagal jų mokamų rinkliavų 
sumą (6503 rub., 75 kap.), į 
tris skyrius, pirmas rinkimų 
reikalu susirinkimas buvo 
sušauktas 1876 m. vąsario 
mėn. J ame išrinkta nauja 
taryba pirmiems ketveriems 
metams.

Pirmas naujos tarybos po
sėdis įvyko 1876 m. gegužės 
31 d. Tame posėdyje ir nu
tarė. uždaryti pirmvkščios 
tvarkos tarybą ir vietoj jos 
įsteigti iš išrinktų miesto 
galvos ir narių miesto val
dybą. Jai nutarė pavesti pa
skirstyti pareigas nariams, 
priimti kasoje esamas su
mas, pinigiškus dokumen
tus, bylas, popierius ir bet 
kokį miesto turtą ir pasirū
pinti paruošimu bylų ir po
pierių. ir kt. ' . i

Tuo būdu 1876 m. gegužės 
131 d. pašalinta ir pirmykš- 
Įti luominiais pagrindais iš- 
; rinkta taryba, o įsteigtas 
naujas miesto visuomeniškas 
valdymas, pagrįstas miesto 
dėsniu iš 1870 m.

Nuo to laiko mietso dėsnis 
•iš 1870 m. veikė Kauno 
įnieste iki 1893 m. vasario tf 
y. beveik 17 metų. Nuo to pa
ties laiko įvestas naujas 
miesto dėsnis iš 1892 m. bir
želio 11 dienos, kuris ir buvo 
pritaikintas toliau kaip iki 
1903 metų, t. y. daugiau kaip 
8 metus. “Ėtrtieva”

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
, per Hamburgą _

Mūsų 3 varyklią garlaiviais-: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphaha, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New YorK’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone. _

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės 

1^06"iš'New“York’o į
Kauną Ir atgal / 

(Karo taksai ekstra)
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės paą:
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine. 
General Agente

131 8tate 8t^ ĮMtrtffn, Mass,

MANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsili
; visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas—L.'_

APIE KATALIKŲ TIĘYBOS TIKRYBE—paži: ‘
■ privalumą, ypatybių* ib tikrojo kataliko priedermės. Parašė
- Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_____________ _

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti -v- f
> aprašymas Šv.Pranciškau* vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai ■ 8c. ; 

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka___________ 175c. ‘
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-

< me, šeimyuiniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas______________ i______ ;_______________ 15e.

BEN-HUR—Istoirjhs apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai , 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė* Jo
nas Montvila _ ________________________________________1.50 1

TEN GERAI KUR MOS NĖRA—pamojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kfm J. Tumas____________ 50c. z -

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti - 
apysaka. Parašė T*. Vyniauskas. Vertė P. B____________ 4O«.

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas _______45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ .45c,
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas h e gale įdomūs nuofikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio__________ .___ 1.0G

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadeikis. ■______________________________75c. ,
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kun. P. L.____________________________________ 15e.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis_________ ;_____ ;_______________ J5e.
UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTĮ^— 

a p y s a k a.__________________* 5' -'_____________________'

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas______________ :____________ -50e._

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
GEGUŽES MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio____________ ________50c.' "■<

ARITMETIKOS ŲŽDAVINYNAS .. ■______________ , . ~^5c. 4
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslut_________ 50cJ
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15a.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje ______________ .__________________________ 15e..
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams' ir gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _______ ________________50c.
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus________________________50c-
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas_____________________;___________ 50e.
‘BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_____________ 50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė. Kaunas_ 40c. .

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_______ 30a .

GRAUDŪŠ VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas_________ 10ų /.
ETJCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškai t is_._15c./

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A. Vasys_ 25a x

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus, Vaidinimas su gaidomis_____________ _ _ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun., M. Gavalevičius; bezap- 
darų 75 centai, su apdarais___ ________________________ $1.01

POEZIJA, DAINOS IR EILES ' ’
VYČIŲ HIMNAS—Paraše Aleksandravičius ________________ 25c
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______ _______ 15e.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_______ 5 0(
ŠIŲ NAKCELY_____________________ ___ •____________30e
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ______________________ _____20c •
VAI AŠ PAKIRSČIAU___________________ _______________ 20c. ?
UŽ ŠILINGĖI4________________________________________ 30a
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _________________________________10c
LIGHO (latviška)______________________________________10a > '

Čia jis išdėsto, kad žmogus 
supranta kas gera, bet. netur 
tiek valios, kad gerai daryti, 
supranta kas blogą, bet netu
ri tiek pajėgos, kad blogai 
nesielgti. Pagiria gerą, bet 
taip nedaro, nupeikia blogą, 
bet blogai elgiasi. Čia yra 
kažkokia baisi netvarka, taip 
mintyjo senovės stabmeldžių 
kalvotoj ai. bet nežinojo iš 
kur ji paeina.

Viens tikėjimas tik atsako 
į tą klausimą ir tiksliai iš
aiškina priežastį žmogaus 
prigimties suirimo.

Toji priežastis tai nuode- 
me.

Tobulas žmogus, viso pa
saulio valdovas, stebuklingas 
Dievo kūrinys — tai Adomas 
prieš nuodėmę. Gi tas gero ir 
blogo mišinys, tas suderini
mas visokių nesuderinamų 
priešinybių. tas nupuolęs, 
pasigailėjimo vertas bespar
nis augalas, jau nebeskren- 
dąs padangėse, bet tankiau-! 
šia besiknisąs žemėje tvari
nys, — tai žmogus jau nusi
dėjęs ir nešąs ant savo pečių 
Kūrėjo prakeikimą. ’

Bet ir čia žmogus dar ne
žuvo. Jo apverktina padėtis 
sukėlė Dievo gailestingumą. 
Ir Visagalis siuntė savo Sū
nų žmogų atpirkti. Viešpats 
Jėzus atliko tą atpirkimo 
darbą taip, kaip tik vienas 
Dievas galėjo atlikti, ir žmo
gus vėl likosi pakeltas augš- 
tvn ir gavo galės įsigyt dan
gaus karalystę.

. Bet prie savo išganymo 
žmogus pats turi prisidėti ir 
gerokai turi pasidarbuoti, 
kad, Di e vo mal one padeda- ’ 
mas, galėtų dangų pelnyti.
------------- ------ - ------------------------------- --------  ;

i

metų pritaikinti vakarų rė
dybų miestuose (tame skai
čiuje ir Kauno rėdybai pa- 
jlaipsniui), turint galvpje ar
timiausius vietos sumanv- i * . .mus. Vidaus reikalų minis- 
iteris čia prižiūri ir tvirtina 
■ išrinktus miesto galvas, o 
į taip pat paskirtus laikinai 
toms pareigoms ir atleidžia 
visuomeniškas valdybas mie
stuose- nuo kari kurių parei
gi}. Drauge su tuo buvo pa
vesta gyventojams miestelių, 
kurie buvo išimti iš miestų 
valdybų žinios, sudaryti iš 
savo tarpo savarankiškas 
miestelių bendniomenes ir 
bendruomenių reikalams 
vesti miestelio valdybą, susi
dedančią iš miestelio seniūno 
ir narių, arba išrinkti mies
telių seniūną su pagelbinin- 
ku.

Pasiremiant ta caro pa
tvirtinta valstybės tarybos 
nuomone ir vidaus reikalų 
rtiinisterio atsiliepimu Vil
niaus, Kauno ir Gardino ge- 
jneralgubematoriaus ’ buvo 
pripažinta galimu dalyku į- 
vest-i miestų dėsnį Kauno 
mieste nuo 1876 m. sausio 1 
dienos. ,

Gavusi apie tai Kauno rė- 
,dybos valdybos raštą, - iš 
(1875 m. liepos 23 d., to lai
ko miesto taryba, susidėjusi 
iš keturių narių su pirmi
ninku miesto galva, kole
gijos asesorium Janušausku, 
1875 m., spalių, mėn. i 
pasiruošiamų darbų 
dėsniui įvesti Kaune.

Balso teisę ir teisę 
i renkamiems pripažino,

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December . 
Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar į Bendrovę 

BALTIO AMERICA LINE
8 Bridge Stfeet 1 . * New York, N. t. ‘

? ■£* ’ "r ’* . ■ -.'S?- 30

Pf ,■ U f ii 
laikymo draugystėje ir

^20* 
nimas tikybos, jos *.

______________ AJOe. I

x ■' .'A- j t v- 'H ‘ /

ui___ 1______________ _
r į • .»

■ ...j"-



4

u ♦

8UBSCRIPTI0N RATES :

kad

... , , . i Turbut sekantį pirmadienįtik tuomet galima bus kalbėti I
v

Lenkija. I niečiai turėjo 'turtingą, savo

A. Jakštas
I

H

X

I

%

Tuščia butų tikėtis, kad Lie
tuvai bus sugrąžintas Vil
nius. Nėra abejonės, kad į 
Lietuvą bus daromas spaudi
mas panaikinti karo stovį

v

k*?-

apie nusiginklavimų, kad iri^autų Lygos Taryba svars- 
dalinų, jei Tarybai pasiseks Hys Lietuvos-Lenkijos ginčų.

■/■==

A. ‘ —

_ r_

sutaikinti lietuvius su len
kais, Jugo-Slavus su italais 
ir t.t. Kol to nebus padaryta, 
tuščia net svajoti apie nusi
ginklavimą. '

-v i

.nrti? f
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5oa»et|c yaarly....... . ..................... :
. Toretan yaariy  ......................... i

Foreign once per week yearly....

West Broadvay

LIETUVA PATO 
JUJE

■x •’ -

Mes jau esame rašę, 
reikia laukti provokacijų iš 
lenki) vienoje ar kitoje f or

imoje. Ir ištikiu  jų lenkai ne
snaudžia. Drauge su Lietu-

✓

vos Judo Plečkaičiu, jie de
da pastangų išprovokuoti 
Lietuva ir sukompromituoti 
jų Europos akyse. Reikia ti
kėtis, kad lenkams tas nepa
siseks, bet vis dėlto Lietuvai 
gręsia pavojus juo labiau, 
kad ir pačioje Lietuvoje yra 

' tokių elementų, kurie mielu 
noru prie progos eitų Pleč
kaičiui į talkų, nors jis ir su 
lenkais ateitų į Lietuvą. Ir 
tas pavojus bus tol kol pasi
liks Voldemaro diktatūra.

Politiniai emigrantai yra 
taipgi Voldemaro diktatūros 
padarai.

ppta: ta 4c(9( Ma/tą %
_ ___ __ _ . _____ i taftas

Act of Octpter # 1917, anttortaed on’Juiy 12,181B* 
PRENUMERATOS KAINA:

___ _ w,. ,,__  .15.00 UŽaieny metanu...........$5J5O 
** Bomestlc once per week yearly..$240 Vieno kart savaitta metata ....02150 

~_______________________.....13.00 Užstaiy vieno kart savaitę jaet 18.00

“DARBININKAS”
South Bostofy Mass. 

Telephone South Boston 0620
/.  ‘ s • •

Vienas <dalykas atrodo ga
na tikras, būtent, kad "Vil
niaus klausimas bus nuodug
niai persvarstytas Lygos Ta
ryboje ir bus dedamos pas
tangos jį sykį.užbaigti. Ar 
jis bus likviduotas ir kaip, 
tuotarpu tuščia butų spėlioti. 
Didžiosios valstybės žiūrės 
savo interesų, nes Lietuvos 
naudos. Nereikia pamiršti ir 
to, kad Voldemaro — dikta
toriuko balsas Genevoje bus 
kurkas silpnesnis negu butų 
balsas Voldemaro — užsie
nių reikalų ministerio koali

ciniame kabinete.

> v ‘
Nusiginklavimo 

cija susirinko Genevoje Lap
kričio 30. Tautų Lygos Tary
bų susirenka Gruodžio 5-tą. 
Kalbėti dabar apie nusigin
klavimą, kuomet ir Balka
nuose ir Pabaltoje atsiranda 
karo pavojus, butų tuščias 
darbas. Pirma reikia praša
linti karo pavojus ji* tik pas
kui tegalima bus kalbėti apie 
nusiginklavimų. Todėl į Lit- 
vinovo pasiūlymų panaikin
ti armijas ir laivynus reikia 
žiūrėti kaipo į propagandų, 
skiriamų rusams Rusijoj, ne 
susirinkusiems konferenci- 
jon delegatams. . '

Gal šiudviejii konferencijų 
1 rengėjai tyčia sušaukė jas 
beveik tuo pačiu laiku. Tary- 

1 ba svarstys opiuosius Pjibal- 
1 tės ir Balkanų klausimus ir

“Prezidentinė Sis
tema Meksikoje*’

ŽA : .Visai supi'autama, kad Len- 
Jkija norėtų pasižvejoti su-

■ - ' *■ • *'* * \

drumstame Lietuvos politi-.
>*.* .-Ą

X* J '
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kos vandeny ir praryti visų 
Lietuva, jei nesibijoti) kai 
kurių savo didžiulių kaimy
nų, pirmoje eilėje Rusijos. 
Vokietijai irgi nėra nei ma
žiausio išrokavimo leisti Len
kijai stiprėti. Žinoma, jei 
lenkai grąžintų vokiečiams 
Danzigą ir “koridori“, vo
kiečiai leistų lenkams užimti 
Lietuvą, bet tuo tarpu lenkai 
nenori nei klausyti apie tai. 
Todėl šiandien Vokietija yra 
griežtai nusistačiusi prieš 
lenkus.

' Sovietams irgi rupi, kad 
lenkai ne okupuotų Lietuvos. 
Maskva jau pasiuntė notas 
Lietuvai ir Lenkijai. Nota į- 
spėja lenkus, kad nebandytų 
okupuoti Lietuvą. Litvinovas 
vykdamas į Genevų atsilankė 
pas Stresemanų ir kalbėjosi 
apie lietuvių lenkų santikius 
ir matomai priėjo tos pačios 
išvados, kad negalima leisti 
lenkams okupuoti Lietuvą.

LIETUVOS ŠANSAI
• - -

Z

uostus, 
loną ir Valeneija. Katulo 
ra darbštūs, sumanūs, kul 
gi ūkininkai ir apsukrūs bizų 
riaį. Kartu su tautos atjgimi 
atbudo nepriklausomybės ųo 
ras. Bet ispanai geležine ranl 
Taiko .suspaudę Kataloniją. 

ža panašumo su Lietuvos liki- talonai jau kelis kartus bai 
mu, antrą, dar ir dėlto, kad ka
ro metu Šveicarijoj ir kitur 
mums teko nemaža veikti su 
jais nepriklausomybei išgauti 
ir kai Lietuva jau vis tik yra 
laisva, kataloniečiai tebevelka 
svetimą jungą. «

Katalonija sudaro rytų šiau
rės Ispanijos dalį, yra tokio 
didumo, maždaug, kaip neokuT 
puota Lietuva ir turi apie pus
trečio milijono gyventojų. Ka
taloniečiai yra labai sena, nors 
nedidelė tauta. Jų kalba pri
klauso romantiškų kalbij gru
pės, bet griežtai skiriasi nuo 
ispanų. Tai sena ir kultūringa 
tauta.x Jau viduramžy katalo-

$to sukįlirpo suse-
kimą, apie suėmimus ir areštus 
kąt^ąjėčių vadų tftipe. Mums, 

lietaviąms,, verta susidomėti 
katąloniečiais, viena dėlto, kad 
jų istorija ir likimas tori nema-

daryti sukilimus, bet ispanai* 
būdami žymioj daugumoj (apie,‘į 
17 milijonų prieš du su pusę1 
mil.) visus bandymus suginu^ 
žindavo.Vienas katalogų vadas 
p. Mazeras, karo» metu buvę ; 
nemaža dirbęs, su lietuviai#/ 
Šveicarijoj. . . t?.

Tad dabar, ateinant žinioms 
apie susektą sukilimą, apie ma-į 
sinius areštus ir ekzekueijas, 
liūdna ir skaudu darosi dėl 
tos gabios, simpatingos, kultū-^ 
ringos tautos likimo, turėjusio# “ 

■ *7^ *-* 

nelaimę pakliūti stipresnio - 
priespaudon ir negalinčios at- 
gauti lasvės. Męs lietuviai, ga
lime tik palinkėti katalonie- 
eiams$ kad jiems kada nors suė 
žibtų laisvės saulutė. :

DAR KARTĄ PERŽIUREKIT 
“DARBININKO’’ NR. 86

‘ ‘ Darbininko ’ ’ redakcija kar
tas nuo karto leis taip vadina
mus “Darbininko“ “laimė# 
numerius. ’ ’ Vieną jau išleido. 
Tai buvo numeris 86, kurio vie
nas egzemplioris arba kopija • 
buvo skirtinga nuo kitų to pa
ties numerio egzempliorių. •* \

Skaitytojai nevisi Supratu 
skirtumą ir daugelis prisiuntė 
du skirtingu numeriu, o nė N#a 
86 laidos skirtingą egs
Taigi dar kartą per 

sidėjo kataloniecių atgimimas. “D—Jtri 86” 1F

pasažierių. šis orlaivis turės 12 motorų ir jo sparnai užims 200 
pločio. Stato Garvood, N. J.

tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
užmegsti su lenkais diploma
tinius santikius. Maxim Lit- 
vinov savo kalboje nusigink
lavimo konfereneijoje pasa
kė, kad Sovietai savo notoje 
Lietuvai--patarė Lietuvos 
valdžiai užmegsti diplomati
nius santikius su ' 
Atrodo, kad visos Europos literatūrą. 1479 m., t y. maž- 
valstybės, neišskyriant ir daug tuo pačiu laiku, kaip ir 
Rusijos vers Lietuvą taikin
tis su lenkais arba bent už
megsti normalius diplomati
nius santikius ir turbut Lie
tuva neatsilaikys prieš tų 
spaudimų.

Kaip ji galės tai padaryti 
neišsižadėjus Vilniaus, ką ji 
galės išderėtiiš Lenkijos, kas 
Lietuvį rems etc. dabar ne 
laikas spėlioti. Čia tik nori
me pažymėti, kur krypsta 
didžių jų valstybių nusistaty- 
mdalinfcįdetuYių-lenkų gin- 

kiek tai gali-

Lietuva, Katalonija padarė 
personalinę uniją su Kastilija 
(pietų vakarų Ispanijos dalis).
Ir čia atsitiko maždaug tas 

pats, kaip šu Lietuva. Daug 
didesnė Kastilija nudelbė ne
didelę Katalonija. Kaialonų ba
jorai, dvasiškija ir visas aukš
tesnysis luomas suispanėjo. Ka- 
talonų kąlba pasislėpė, kai pas 
mus Lietuvoje, žemiausiuosna 
sodžiaus sluoksniuosna. Tokia 
padėtis tęsėsi iki 19-to šimtme
čio pradžios. Maždaug tuo pa
čiu metu, kaip ir Lietuvoj, pra-

JAUNOS SIELOS
1 • 1 ■

, Jaunos sielos, jūs, lyg rožės, 
x Pumpuruotos, nepražydę;

Didį žiedų kraunat grožės, 
Slepiat meilės kvapų didį.

Lietuvos tautininkai yra 
žūt-būt užsispyrę užmesti 
Lietuvai taip vadinamų pre
zidentinę sistemų. Meksika 
turi tokių sistemų ir štai kaip 
ji veikia, anot žįnomo korės-, 
pondento, Francis McCoul- 
lagh: Konstitucija Meksikoj 
pasidarė bereikalinga, nes 
prezidentas su ja nei kiek ne
siskaito. Jei valdžia kų įta
ria, kad priklauso prie Tikė
jimo Laisvės Gynimo Drau
gijos, toks žmogus yra su
imamas be warrūnto, kas yra 
konstitucijos laužymas; nors 
tai butų civilis žmogus, jį 
teisia karo, teismas. Irgi 
Konstitucijos laužymas. La
bai Sunkiai suimtieji5 buvo 
žiauriai kankinami. Vėl kon
stitucijos laužymas. Kaiku-- 
rių suimtųjų tėvai buvo tur
tingi ir pasamdydavo geriau
sius advokatus. Tie advoka
tai gaudavo ąmparos, t. y. 
injunetion, bet karo teismai 
nekreipdavo mažiausio dė
mesio į am paras.

Gonzales Flores, civilis 
žmogus, priklausė prie Tikė
jimo Laisvės Gynimo draugi
jos. Gyveno jis Guadalara’- 
je. Bal. Į, 4-tų valandą naktį 
kareiviai be waranto suareš
tavo jį. Jį turėjo teisti karo 
teismas. Jo šeima išrūpino 
jam amparo nuo federalio 
teisėjo. Bet generolas Ferrei- 
ra, ištikimas Calleso pakali
kas, tuometiniu Guadalaja- 
ra’s įgulos komendantas, ne
kreipė jokios domės į ampa
ro. Teismas buvo slaptas, 
Flores buvo kankinamas per 
šešias valandas. Jis tapo su
šaudytas tose pačiose kazar- 
mėse, kur buvo “teisiamas“. 
Tą pačią dieną buyo sušau
dyti 4 studentai su lygiai to
kiais pat nelegališkumais.

z McCoullagh paduoda daug 
panašių žiaurumų, bet užteks 
ir to vieno parodymui, kaip

s

Žiedo spalvos
' Kur tiesos sąūlutė šviečia 
Meilės* kvapas— iš skaistybės 

y. Jei purvai jos nepaliečių. '
1 • - ■ , •• - . iji j '.i

Ei) ar bus gi akiai mielos 
Jūsų žiedo spalvos jaunos? 
Koksai kvapas, jaunos sielos, 
Nūn krūtinėj jūsų kraunas?

iš aukštybės,

* ✓
m suprast iš spaudos.

Kokios širdys ? Gal jau aušta 
Ir lend kirmin’s iš po lapo?
Ir iš pumpuro pragraužto
Gal nebus žiedų nei kvapo?

PAAIŠKINO

Prabėgs gyvenimas, kaip vėjas, 
Nuskins kaip lapą, jį mirtis. 
Gailėsies klaidą pastebėjęs, 
Bet darbo laikas nebegrįš.

“Ž-dė”

Šiandien visi kataloniečiai var
toja tiktai savo kalbą. Jų atgi
musi literatūra labai išsivystė. 
Katalonija yra kultūringiausia 
ir turtingiausia Ispanijos dalis. 
Čia yra gana gerai įtarpusi 
tarptautinė pramonė. Kataloni
ja/ guli prie, jūrų ir turi du di-

atjausi orutinę įtekmę.Jis gi jautrumas paeina iš

“PRANEšAME, kad “Dar
bininko’’ prenumeratų vajuš 
prasidės sausio 1 d., 1928“, grą
žinkite tą egzampliorį mums, o 
mes pasiųsime gražią dovaną, 
“Lietuvos Albumą“, X;
__________“D-ko” Redakci^g

tas,“ sako jis, “nors gana dar hipotetiškas, 
csemiškos substancijos, gaminamos šiose gilelėse^ 
ir nunešiamos kraujo į smegenis ir mūskulių tartį 
daug ko bendra su tomis ypatybėmis, kurias mes 
klasifikuojame po vardu temperamentas“, G. K.V 
Ogdne, savo veikale “The Meaning of Psyeho-- 
logy ’ ’ šiaip išsireiškia: ‘‘ Paskutiuiej i vidujinių 
sekrecijų tyrinėjimai, nors pradžios dar stadijoj 
je, rodo ankštų ryšių galimybę ne tik tarp beka- 
naliųgilelių ir kūno sudėjimo, bet ir charakterio^.. 
Mes tyrinėjome vienų vidujinių sekrecijų rūšį— 
adrenalinų, gaminamų adrenalino gilelių. Reikia 
vienok pažimėti, kad. yra ir daugelis kitų gilė-s 
lių, kurių tarpe thyroidės, pituitarės (giltinės)^ 
thymolinės ir reproduktivės yra vienos svarbiau* 
siu. Jų pagaminamos substancijos esti išnešioja
mos kraujo sriovės ir labai gyvai liečia kūno au
dinių augimų ir funkcionavimą.. Kai kurios emo*/ 
cijos, k. a., baimė, įnirtimas ir skausmas, yra tie
sioginiai — tampriai surištos su adrenalino kreųi-^ 
je įsikošimu. Tad regėsi galimu daiktu, kad lai
kui bėgant, kitų sekrecijų veikmė irgi paaiškės.” 
Tat nestebėtina, kad, kaip rašo John B. Watsonį 
“Phychology. Philadelphia“, “paskutiniuose 
laikuose bekanalės gilelės virto interesingu eks-; 
perimentalės psyekologijos subjektu, ir kad“, 
priduria jis toliau, — “(gyti daviniai aškiai nii< 
šviečia niekųrįųs . žmogaus elgesio problemas^ 
Ankščiausia ryšys tarp jų (gylelių) ir nbjektivės 
psychologijos randamas emocijiųeje srityje?, •,

šioji nuomonė, matanti temperamentų ir 
jų skirtinguipo šaltinį kūno gilelių gaminadiuos# 
syvuose — sekrecijose, visiškai nėra matėrial * 
SJljnlnai sutaikomą su katalikiskaja f i 

į, etika /r teežogija. yra analoge— 

Katalikų Bąjtayčios nesmerkiamai. 
Pasaulio Tvėrimo ’ ’ tezei. Rebman: Pros 
Creation. Ix>ndon.

- ' Kun. A. Daugis

\ TEMPERAMENTAI 
. ir - 

JŲ VYSTYMAS
(Tęsinys)

TEMPERAMENTŲ ŠALTYNIS
Tėmijant kiekviename žmoguje visiškai 

skirtingų nuo kito žmogaus temperamentų, savai- 
mi kila klausimas: kame jųjų šaltynis ir skirtu
mo priežastis ? Žmogus, kaip žinome, yra sudėti
nė esybė. Jis susideda iš sielos ir kūno. Siela, 
dvasinė žmogaus esybes dalelė, yra kūno gyvybės 
principas ir jos veikimas visumet yra vienokerio- 
pas, nes kitaip ię būti negali, kadangi ten, ktir 
vienodos priežastys — vienodos ir pasekmės. To
dėl temperamentai ir jųjų įvairumas nekilsta iš 
dvasinio žmogaus esybės elemento — sielos, bet 
turi savo šaltinį jo kūno sudėjime ir fiziologiško
se jojo funkcijose. Tų tiesų patvirtina paskuti
niųjų laikų fiziologijos tirinėjiroai. Patirta, kad 
kai-kurios kūne gilelės (glans) — ypač bekanalės 
(jos neturi syvų išliejimo kanalo), lošia labai 
svarbių rolę žmogaus emocijiniame gyvenime ar
ba, kitaip pasakius, objektyvės psychologijos sri
tyje. Šios gilelės išdirba savyje tam tikrus sy
vus, paprastai vadinamus sekrecijomis,- kuriuos 
jos sukošia į kraujų. Čia, chemiškai besikeisdami, 
šie'syvai daugiau arba mažiau sujudina — suer
zina nervų sistemų ir sužadina jų prie didesnio 
arba mažesnio ©rūtinių stimulų — akstinų atjau
timo. Temperamentą#’kaip mes jau? žiiiome, yra 
maž-daug pastojus palinkimas prie taįi tikro u- 
po, sužadinto orutinių akstinų įtekmė. Iųdividu-

šių gilelių syvų, nervų sistemų suerzinančių, 
krauje įkoštos kiekybes. Todėl visiškai nenuosta
bu, kad moderni psvchologai temperamentų api
brėžia kaipo “palinkimų agregatų, išreiškiantį 
organizmo abelną tendencija — atsiliepimų oruti- 
nei įtekmei. (Fouille, Malapert, J. De La Vaisie- 
re, S. J) -

Tiesa, fiziologinės gėlėlių funkcijos silpnai 
dar pažystamos, jųjų syvų chemiška sudėtis ma
žai dar ištirta, kad butų galima griežtai su mate
matiška precizija nurodyti būdų, intensivumų ir 
kiekybės ant temperamentų įtekmę — veikmę. 
Nors pilnai ir nuodugniai tas dar nežinoma, bet 
vis-gi yra neužginžyjamas faktas, kad chemiškos 
šių syvų substancijos turi labai didelę įtekmę ant 
žmogaus temperamento ir įvairių emocijinių ap
sireiškimų, surištų sii juo. Te mus pertikrina 
faktai. L’ taip, naes gerai žinome, kad, pavyz
džiui, adrenalių (adrenalglands) sekrecijos—^sy
vai, kurie įsikošia krauje žmogui supykus arba 
išsigandus, gimdo didelį palinkimų prie žiauru
mo piktume, kūno sustingimą ir net dvasios pa- 
ralyžį baimėje.
i Kalbant apie šių syvų įtekinę ant temperą 

mentų, turime nepamiršti, kad jos (gilelės) įvai
riuose individuose, išdirba įvairių jųjų (syvų) 
kiekybę ir kokybę — viename daugiau, kitame 
mažiau; viename stipresnio pobūdžio, kitame 
silpnesnio. Pagaliaus atsiminkime, kad šicį gi? 
lėlės neesti pas visus vienodo jautrumo •—viehOS 
po mažesne, kitos-gi tik po didesne akstinų įtek
me įkošia krauje savo sekrecijas — syvus. ~ 
tųd kame temperaipęidUršąltynis ir individ 
skirtumų priežastis. »Tai charakterių (pat 
ir jųj? įvairumų pamatas —■ gemalas. Siame tta-

“prezidentinė sistema veikia alis tat temperamentas, arba vieno žmogatis skir- lyke'štai ką sako Dr. Robertas S. Woodworth
Meksikoje.

me įkošia krauje savo sekrecijas

v

ingas nuo kito "temperamentas, gludi jautrume

<
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I I
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Harry A. Mackey, naujas 
Philadelphijos majoras (Psyehology. N. Y.) J “Tai nėra negalimas daik-

/ i



mėn. 3 lit 75 eent,

apie rinkimus, Nojs mes nfe-
savaitinissu, tuo žynonfimg antesne mis 

mava,Jie negali -snnpažigti 
paitjjų prognunomis, ne

gali statomųjų kandidfttų, 
kad ir pavrišutinjai pažiutį 
Privalėtu partijų.ke®»tetai, 
stodami į rinkim, paklot pa
dorų užstatų, kurs nėcurin-

maišytos krypties 
Kaina metams 61it-^ 
3 lit atskiras Nr. 28

JUM®" iwngas 
skųity^pja^ duos; 
OOOlitęsumai. Ka

Varpelis”. , ,•

. 18. TIESOSK^IA^- mė-

6 Nr, “Vienybė”. L- 
2L ?ŽEMA«W 

LTOS 
laikraštis? Kaina metai 
pusei n^tų 3 lit Adlta 
šiki, Kalno gt. 33.^^ 

tėlis!,?</
^ŽIDINYS — 

mokslo, visuomenės Įtv’■.-■*•, ■ * „■*-•■ 
miškojo gyvenime n» 
žurnalas. Kaina: Lietos 
vijoj, Estijoj ir Vokiet 
tams 40 lt, pusmeč._2Q 

. džios mokyklų mokyt;* 
3Q.it* pusmeč. 15 lt ; stė 
ir moksleiviams SO^itųi 
IGTt. Užsienyj 45 lt, j 

— Kaunas/ LaisvS&į 
“Židinys. ”x /y." 
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dvasinio tarinio laiktai 
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Nęra to kampelio, kad ne- "finišų bažnyčioje.
būt kryželio.

Jonas Yarmajavičius, 
velionės pusbrolis

tumėte centrui skolingi ant 
kitu metų.

ADOMAS OVERRA

883 Cambridge St. 
Cambridge, Mass.

Ofiso tel. Univ. 1957-W.
Gyvenimo tel. Univ. 1957-R

Marcelė Ivanauskaitė, 
velionės duktė. 

' (Adv).

ši kompanija Išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirS. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš fpirksiant n^tvk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Taigi, vaikai gyvenkite, taip 
kaip jūsų tėvai, tai busite lai
mingi. Ašara.

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiefb lietuvių baž

nyčioj buvo NlJvena prie Šv. 

Jėzaus Širdies. Novena tęsėsi 
per devynias dienas nuo Spa
lių 23 d. iki 31 dienai.

Noveną laikė Kun. S. Drau
gelis kaipo galva Intronizaci- 
jos švenčiausios Jėzaus širdies. 
Kunigas Simonas Draugelis 
karštai ragino steigti namuo
se ir ' daryti Intronizacijas, 
šventindamas papuoštus Švč. 
Jėzaus Širdies altorėlius.

aaijN, 
UVAGDn/

su sei-
sunku

Tik ką naujai įrengtas su 
naujausios mados Įtaisymais 
storas—krautuvė. Labai pui
kioj vietoj ir lietuvių apgyven- 
toj. Prieš miesto parkų. Ge
riausia tiktų dėl vaistinės 
(drugstore). Kreipkitės prie 
savininko:

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS 

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

atsilankyti e i ši 
gausiai, nes paskutinis susi 
riukįjnas siu metų. Taipgi vi 
si užsimokėkite 
duokles į centrą, kad nepalik-Į savo triūso, surengė tokias pui

kias šermenis ir laidotuves, ku
rios nustebino visus vietos lie
tuvius, nes tai buvo šiame mie
ste pinuos tokiūs gražios laido
tuvės, po priežiūra Jono Yar- 
malavičiaus.

Svečiai, L. D. S. Kliube
Spalių 2Ud., vakare, aplankę 

musų kiiubą miesto politikie
riai: nominuoti ant majoro Mr 
Newman ir valstijos senatorius 
Dr. Ch. Rittere ir kiti demok- 
ratij partijos. Viši ragino lietu
vius sekti ir dalyvauti šios-ša- 
lies politikoje. Visi lietuviai pi
liečiai žada balsuoti už minėtus 
kandidatus.

♦ . t :

■ ■

JŪSŲ MYLIMOS GIMINĖS LAUKIA 
NUO JŪSŲ DOVANŲ

GERIAUSIA DOVANA BUTŲ JIEMS TAI 
PERLAIDA IŠRAŠYTA ANT 

LITŲ ARBA DOLERIŲ
MES SIUNČIAM t ČEKIAIS IR TELEGRAMŲ 

SULIG PIGIAUSIOS KAINOS

Kun. S. Draugelis laikyda
mas Noveną vakarais ir dieno
mis sake turiningus pamokslus 
apie Šv.‘Jėzaus Širdį. Žmones 
gausiai lankėsi ir klausė pa
mokslų, o ypač vakarais.

Apie šimtą šeimynų jau Įsi
steigė altorėlius.

Ši parapija turi būt bus pir
mutinė kur žmonės ne tik baž
nyčioje. bet ir namuose kara
tai meldžiasi' prie Švč. Jėzaus 
Širdies ir turi Įsitaisę altorė
lius.

Papuošta* altorius bažnyčioj 
traukte traukė kiekvieną' iri 
darė nepaprastą Įspūdį. Sese-.- 

z ]
rims Kazimierietėms priklauso 
garbė už papuošimą, altorių ir 
bažnyčios.

Vadovaujant vargonininkui I 
p. J. Hodeliui ir Seserims, jau
nųjų choras per visą Novena 
giedojo giesmes prie Švč. Jė
zaus Širdies. *

Parapijonvs labai patenkinti 
ir dėkingi kun. S. Draugeliui 
už gražius pamokinimus ir kle
bonui kun. Kanlakiui ir vi
siems, kurie kokiu nors budu 
prisidėjo prie surengimo taip 
gražių ir naudingų pamaldų

r- -r rnpM ■/Ar jus kenčiate dėl raMamė mlfmr 
jos, skaudamą-strėnų? Jus galite gauti, 
beveik- ūmią pagalbą, naudojant Jobn- 
son’s Red Croas Kidney Plasta^, Jis 
šildo, švelnina ir sustiprina silpną nu- 
g»Xą, maloniai masažuoja kūno audi
nį su kiekvienu kūno judesiu, tuo pa
dedant atstatyt i tinkamą cirkuliacija Ir 
normale jėgą. JoJmson’s keti Cross Kld- 
ney Plaster teikta nustablai grcitut re
zultatus, dėl-to. kad gyduolės persisun
kia tiesiog per odą i apimtas vietas — 
skausmas išeinu, diegliai apleidžia, jė
gos sugrįžta beveik urnai. Ir jus gau
nate patvarią pagalbą, irgi, dėl to. kad 
.gyduolės veikia nuolatos, kol plastpris 
laikomas prie kūno. Mėgink Re<l Cross 
Kidney Plaster ši tąnakt ir Įsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

Siuskit dabar per, 
I.ITHŪANIAN SALES CORPORATION

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalui esant, patariame vi
siems kreiptis prie p. Akuneri- 
čiaus, nes jis visiems suteiks 
gerą patarnavimą.

Taipgi širdingai dėkavojame 
visiem dalyvavusiem laidotu
vėse.

Kalėdos Artinasi
Vi..............-T ■■ ■

BRIGHTON, MASS,

L. D. S. 22 kuopos metinis 
susirinkimas bus Gruodžio 
(Deeember) 2 d. 7:30 v. vakare. 
26 Lineoln St. Visus narius šir
dingai kviečiame susirinkti į šį 
metinį susirinkimą ir išrinkti 
naują valdybą. 1928 metams, 
kurie gal genaus darbuosis 
musų organizacijoj.

Taipgi raginame atsivesti 
naūjų narių, nors po vieną ir 
prirašyti prie musų kuopos. Be 
to turite užsimokėti mėnesines 
duokles, kad naujus metus pra-

Nesenai iš Baltimorės ir Ohio 
iiežĮnkelio fabrikų tapo palei
sk 500 vyrų, o likusiems ke* 
ems tūkstančiams liepė savai- 
f laiko pasilsėti nuo darbo, 
iuvimo darbai, kur daugiau- 
a lietuvių dirba, daug yra ne- 
irbąnčių, o kurie, ir dirba, tai 
azai. Kalėdos turi būti bus ne 
isiems linksmios.

- <•• •
; Pragyvenimas

Gyvenančių žmonių 
ynomis pragyvenimas 
pskaitliuoti, dėlto, kad nevie- 
odus kambarius samdo ir nc- 
ienodai maitinasi. Viengun- 
iai vyrai daugiausia būna pas 
edusius ant “burdos” — val
io, kur juos valgydina už 8-10 
olerrų Į savaitę, o už pergulė
tą ir apskalbimą 3 dol. savai- 
5je. Šiaip išleidžiama apie 3 
61. savaitėje.

Tokiu budu vieno vvro są- t v- . > *
ritės pragyvenimas atseina 
įąždaug 15 dolerių, arba 60 
IrL mėnesiui be drabužių . ir 
balinės. Nekurie vyrai eina 
algyti Į restoraeijas kaip ir 
tono Antanukas, bef nepigiau 
išeina ir dar jie yra pažemina
te nuo visuomenės.

TSklbningos vestuvės

Lap.20 d. kl. kun. J. Lietu v- 
kas stipriu mazgu surišo Vin- 
ySakeviČiii su p. Alena Gra- 
riskiute, jaunavedžiai čia gi- 
į-abn vyčiai. Bažnyčioje de- 
b visi žiburiai. Giedojo solis- 
ii. Žmonių buvo pilna bažny- 
ia ir net ant gatvės. Spėju 
hd buvo apie 3000 žmonių. 
^Paprastais sekmadieniais 
h t vaikų mišių būna žmonių 
He500, o ant sumos vos kokie 
PO; ir tai seneliai ir bobutės, 
^jaunimo mažai. Vieni teisina- 
L kad jiems bažnyčia per to- 
fcir sako reikėtų tokią bažny- 
K Įsitaisyti ant ratukų, kuri 
Uetų privažiuoti prie kožnų 
■Km moteris sako, kad jos ne
si kur vaikų palikti. 
[Kiti vėl teisinasi, kad -kas 
pi rūksta ar verda? (o kam 
|sns reikia žinoti kas). Bet ant 
fesftttių ateiti pažiopsoti, tai dėtumem be skolų, 
r vaikai yra kur pal ikti i r baž- Valdyba.

L.D.S. 2 kuopos mėnesinis 

.susirinkimas įvyks Gruodžio 
6 d. 1927 m., 7xvąlandą vaka
re, Šv. Roko parapijos sve
tainėj. Visi nariai malonėkit stono, M^ss. Velionė tapo palai- 

susirinkimą' Jota su bažnytinėmis apeigo
mis labai iškilmingai. Tariame 
širdingą padėkos žodį p. Aku- 

mėnesines nevičiui, kuris nesigailėdamas

Pora savaičių atgal, gyve
nanti Montello, Mass., 54 Trout 
st. mirė Marcelė Ivanauskienė. 
Laidotuves aprūpino graborius 
p. P. J. Akunevičius. iš So. Bo-

“TIESOS AIDAI”

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nusvicčian 
. tis dienos klausimus.

-/Prenumerata metams.;.............................  .$L2(jf r.. i

>■ Atskira knygelė......................................S..........10c

Darbai
I J '

Darbai pas mus nepergeriau
sia eina. Čia randasi daugiausia 
šilko pramonės, ir per tūlą lai
ką ėjo gerai, nors darbininkus 
skriaudė kaip tik galėjo. Da
bartiniu laiku sumažėjo darbai 
ir darbas sunku gauti. Dauge
lis lietuvių atvažiuoja ieškoti 
darbo, negavę grįžta atgal, pra
leisdami bereikalingai savo 
centus. Patartina, kurie mano 
važiuoti į Patersoną ieškoti 
darbo, pirma susižinoti pas. sa
vo drangas bei pažįstamus. L. 
D. S. nariai gali kreiptis Į L. 
D. S. kiiubą, 70 Lafayette St., 
Butų gerai kad kiekvienoje ko
lonijoje kur tik randasi L D. 
S. kuopa, kad nariar važiuoda
mi kreiptųsi ir sužinotų visas 
aplinkybes.
- - Garnys atsilankė
P. Garai* atsilankymas pas 

musų L. D. Š. sekretorių p. M. 
Staniulį, atnešė gražią ir svei- 

’ką dukrelę. Girdėjau, kad ir 
! motina ir dukrelė jaučįasi labai 
| gerai. Laimingos kloties mūsų 
| vei kėjo šeimynėlei.

BROOKLYN, NtY.
Lietuvių Bažnyčiose.

1 ' Tur būti mažai kur ir kieno 
[bažnyčiose yra tokia betvarkė 
kaip lietuvių, ypač Brooklyn, 

LN. Y.
Čia sueina jaunimas, ir dau

gelis iš jų, ypač paskutųiiose 
sėdynėse, per-visas pamaldas 
šnekasi, juokiasi ir visokias 
baikas krečia, neskiriant, kaip 
vyrukai, taip ir mergaitės.

Žmogus ir už kelių eilių no
rėdamas ramiai kaip pridera 
bažnyčioj ‘ pasimelsti negali, 
nervuoja ir piktina. Arčiaus 

I būnant prisieina bartis ir keik- 
Įti bažnyčioje, o jei to rienorr, 
| turi išeiti laukan at visai neiti 
| Į bažnyčią.

Čia pat žiopso po keletą va
dinamų kolektorių, bet jie nei 
puse lupų nepraveria, kad su
drausti triikšmadarius. Bet 
tankiai ir jie patys balsiai a- 

Ipie visokius biznius kalbasi ir 
prie to trukšme prisideda. No- 

Įrisi iš sėdynių’ eiti ir drausti
I tvarkdarius.
I Ar ištikro mūsų bažnyčios li- 
Įko jau kokios mitingų salės ar 
Į tam panašiai ?

Žinoma, prie to prisideda tie, 
kurie tik rėtkarčiais iš netyčių 

Į neturėdami kur laiką praleisti, 
I užeina Į bažnyčią. Visokie ne
tikėliai blogiau apsieina baž
nyčioj, kaip doras žmogus kar- 
čiamoj.

I Kas čia kaltas, ir kas tas be-• I . t

tvarkęs galėtų prašalinti?
I Mano supratimu bažnyčia tu
ri būti nusižeminimo vieta ir 
tikra Dievo, garbinimo vieta.

J < - J. K. Milius

nyčia pasidaro arti ir kitos 
kliūtys išnvksta. Tai liūdnas 
apsireiškimas. Man šis sykis 
aiškiai parodė, kad žmonės, 
daug tuščiai žingeidauja, o ma
žai paiso apie svarbius tikybos 
dalykus. Jaunavedžio tėvai O- 
na ir Antanas Sakevičiai Bal- 
timorėje yra pavyzdingiausia 
šeimyna. Jre yra 100 nuošimčiu 
katlikai ir parapijonvs. Pas 
juos bamii] ir nesutikimų nė
ra. Visados lanko bažnyčią ir 
ją remia. Vaikučius išaugino 5, 
iš kurių viena duktė sesuo Šv. 
Kazimiero vienuolyne, kita iš
tekėjusi už lietuvio. Du sūnūs 
vedę ir dabar paskutinis apsi- 
vedė su lietuvaite. Mažai uždir
ba. bet daug duoda ir daug tu
ri.

DETROIT, MICH.

Juozas Ainorius norėjo pa
sidaryti sau galą bet, nepasise
kė, Britva persipiovė sau gerk
le, bet policija ir daktaras pri
buvo kaip tik laiku ir gerklę 
susiuvo. Sako kad pasveiks.

Lapkričio 13 d. Įvyko Šv. 
Jurgio Lietuvių parapijos ba- 
zaras. Parapijos orkestrą, va
dovaujant kun. J. Čižauskui 
gražiai griežei Žmonių buvo ne- 
-uiažai. Kun. J. Čižauskas- yra 
netik geras ir sumanus klebo
nas, bet ir geras muzikas.

Mano Plunksna.
t

CIEVBJMD, OHIO.

L D. S. 51 susirinkimas

Gruodžio 8'<L vakare, Lie
tuviu Salėje G8Š5 Superior 
avė. Įvyks IąĮ). S. 51 kuopos 
priešmetinis į susirinkimas. 
Šiame susirinkame bus rinki- 
mas valdybo&šsekančiam me
tui. Yra nemažai gerų narių, 
kurie užsimoja už visą metą 
arba už pusę metų ir susirin
kimų nelanko-. Kiti tankiai' 
lanko susirinkimus. Šiame 
susirinkime~ privalo VISI 
nariai atsilankyti ir imti da- 
lyvumą rinkime kuopai val
dybos. Yra atsitikimų, kad į 
susirinkimą ateina mažai Ha
riu ir renkant valdybą nėra 
iš ko rinkti... Kitas apsiima 
tik iš “bėdos”.būti valdybos 
nariu. Toki valdybos nariai 
negali eiti tinkamai pareigų. 
— vieni negali, o kiti noro 
neturi. Visi užvilktas mokes
tis malonėkite sumokėti. Vi
si, o risi i susirinkimą!

Raštininkas.

tai musą specialybė ir ilgi; metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

4 Si. A. NORKŪNAS 
lG.PIeasant St., Lawrence, Mass,

PATERSOHj N.J.

Iš šios kolionijos jau •'senai 
buvo kas nors parašyta į “Dar
bininką.’’ Ištikrųjų nelabaryra 
apie ką rašyti. Veikimo'galima 
sakyti jokio nėra, apart papra
sti) draugijinių susirinkimų. (

Kodelgi to veikimo nėra? Ar 
nėra ko veikti, ar nėra kam? 
Yra plati dirva veikimui ir yra 
kam veikti, beti kažin ko trūks
ta musų kolonijai. Visi veikėjai 
rankas nuleidę, be jokios ener
gijos, rodosi, kad mano viską 
palikti ir trauktis kotoliausia 
nuo visų darbų. Žinomą, tam 
turi būti priežastis. Pas mus ir 
yra tų priežasčių, ir gana rim
tų, tik čia žmonės geros va
lios daug gali kęsti ir tylėti. 
Bet jau apie veikimą negalima 
nė užsiminti, nes gauni atsaky
mą: “Ką čia ir pradėti: Tegu 
jau viskas baigiasi.”

Nemalonu apie tai rašyti, bet 
ką veikti, ar laukti iki visai už^ 
ges ta gairinanti dvasios žvaig
ždutė. Čia reikalinga naujų pa
jėgų, naujų vadų, kad išjudintų 
visus prie darbo ir prašalintų 
priežastis, kurios pastoja kelią 
visam veikimui. .

i
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midus.

Nashua lietuvių 
kun. F- Virusui

•. Dabar, kuomet jaunas advokat jau gavo pilnas teises 
šioje valstijoje praktikuoti, mes nors trumpai pažymėsime 
apie jo glumus ir stovį.

Ady.. Kalinauskas yra baigęs šias mdkyklas: Bigek>w 
T.at’iit rnrJrvtla v-<vTyrias nž irpTiaU-

s& A tt VISiCtiOftIKI&ll&IROJe 
Ifeįįis-aiškina Dievo žodį.

NAUJAUSI

r /

: . . • ® i Ji
•anhlTopilei



i

ė-

NEPRALEISKITE
zv

ANT RENDOS

C A S H
■

i

T

i
THE GINGHAM GIRL J

su Lois AVilson

*-<>

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chronišku li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

ARBA
ANT IŠMOKĖJIMO

BEAU GESTE
su Kol ir Coleman

ir Robert Agnew

km s.

susipažinti Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklu.

“DARBININKAS”SOUTH BOSTON’E

IR NAKTĮ

tun būti.

APIE
YRA

riausiame
gn radžiui.

na-

, TW. 8. B. 4488

Kreipkitės pas:

Valandos/ 9 A. M. 1M 5:30 P. &L

37 Gorham Ave., Brookline

6

ŠALTINIS VA taibkn¥“
Turkijos prėžiefentas

Paša liaudies partijos

rį Paskutinis tos rūšies ener
gijos šaltinis, kurio teks, ma- 

i, griebtis žmonėms, kai 
s visi kiti ištekliai (ak 

meninės anglys^ Žibalas ir

reneijoje pasakė kalbąs kuri sp< 
pertraukomis tęsėsi šešias įiė-J

t . •• I • -I
nas. Jis kalbėjo 36 valandas ir 
"J minutes.

Konferencija vienbalsiai pri

kitokios medžiagos), bus e-

meje. Žemės šiluma — štai
■ gali būti, paskutinis energi-;

ėmė revoliuciją, kuria prita: 
ma prezidentui ir reiškiamą pa- 

’dęka. Rezoliuciją pasirašė* visi -
r-_ i konferencijos dalyviai. Ji bus

gijos šaltinis, kurio turės
griebtis žmonija, kad nezutii

perduota saugojimui į valstybi
nį archyvą. Dabartinis Turki
jos prezidentas Kemal-Paša y-

meninių anglių užteks tiktai 
dar 200 metų, jau buvo laik
ančiuose pažymėta).

Reikia pastebėti, kad, besi- 
917 gilinant į žemės vidurį, jos 

temperatūra vis darosi aukš- 
i tesnė. Apskaičiuota, kad 4,- 

200 metų gilumoj žemės tem- 
L peratūra turi būti apie 150 
? laipsnių, t. y. lygi tempera

tūrai vandens mašinų gari
niuose- induose. Štai kodėl 
karštas vanduo kartais šmir- 
kseia iš žemės “geizerių” pa- 

: vidalu.
I ' ——

•y' Tarpe kita, žemės kamuo
lio šilumos išnaudojimo.už
duotis suįdomavo (Amerikos 
žurnalu žiniomis) garsų ga
linės turbinos išradėją — 
Parsansą, kuris yra padaręs 
įrengimų, iš kurių einąs iš 
požemių garas manoma pa- 

I naudoti darbui.
Dabartiniu laiku Italijoje 

yra įmonių, kurios dirba že- 
mes garu. Florencijos mies- 

į to tramvajus dirba žemėj e 
'Esamos šilumos pagalba.

Žemės šilumos ištekliai di- 
jiuliai. Lemmelisapskaičia- 

s 8.000.000,000,000,000, 
į 000,000,000 didelių kalorijų. 
-Tas, kas išras būdą perduoti 
šilumą per atstumą, . vienu 
užsimojimu panaikins bet 
kokį baiminimąsi dėl žmonių 
kultūros žuvimo

Leonas Vitkauskas.

ra tikras savo krašto atgaivin 
tojas į <

Po didžiojo karo Ti^rkij^co- 
vojusi drauge su Vokietija ir 
Austrija, prieš sąjungininkus, 
visai buvo nusmukusi; Bet štai 
iškilo Turkijos žvaigždė —Ke- 

r •

mal-Paša. Neveiklus sultonas 
Muhamedas buvo pašalintas 
nuo sosto ir Kemal-Paša prade-' * - - jo tvarkyti savo tėvynę Vakarų 
Europos valstybės pavyzdžiu. 
Jis išvijo iš Maž. Azijos įsigalė- 
jusiuos ten graikus. Savo šali- 
ninkij remiamas, įvedė naują 
konstituciją ir sušaukė tautos 
susirinkimą. Turkija atgimė ir 
toli nužengė pirmyn.

Turkijos- pavyzdys rodo, kiek 
gali nudirbti, valstybei vienas 
didelio proto ir tvirtos valios 
žmogus.

i

Dievo karv!
Rusijoj bolševikų

Cenzo-

Sekmadieny Gruod. 4

SNOWBOUND
su Betty Blythe

Pirmadieny, Antradieny,
Trečiadieny

Gruodžio 5, 6. 7

BREED OF COURAGE
su Rangės

I

Ketvirtadieny, Penktadie- § 
ny, šeštadieny |

Gruodžio 8,9,10 §

HOOK AND LADDER 9'
- .su all star Cast

DR. M. V. C A S P
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O/rto valandos.*

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo ISO Ud S
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofise*
uždarytas subatoe vakarais ir ne-
dttdieuials, tatp-gt seredomls nuo

12-tos dieną uždarytas

LIETUVIS DENTISTAB

DR.ST.A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadvvav, So. Boston
Į Telephone So. Boston 2300 
'Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
į nuo 1:45 Iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
Į iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- 

J sitarimą.

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name 
(antros lubos) 

366 Broadway, So. Bostoi
Rezideticija

805 Harvard St.. Cambridge, Mass. 
TeL Unlversity 1463—J.

KAIP AMERIKOJE 
PRIEKI AUJAMA 

“Pirki ko” (sukčiaus') psi
chologijos supratimas.

Į sankrovos auksakalys
tės išdirbinių skyrių įeina e- 
legantiška ponia ir išsirenka 
labai gražų žemčiūgų siūlą, 
mokamą 25.000 dolerių. ~Jt 
išsibraškiusiai išima iš terbu- 
tės banknotus ir atskaito 25.- 
000. Pardavėjas sumišusiai 
žiūri į ją ir sako, ‘ kad kasa 
turi perskaityti pinigus. Po- 

jnia sutinka, bet greitai nus
toja kantrybės. Ji jau nebe
nori imti žemčiūgų. Ji prašo 
grąžinti jai jos pinigus. Visa 
tai atrodo įtartinu dalyku: 
banknotai, turi būti, netikri! 
Pon. nepaleidžia, nors ji štai 
ims verkti. Pagaliau, telefo- 
nuoja iš banko? pinigai 
tikri. Tūkstantis atsiprašy
mų — bet ponia pasipikti
nusi. Ji nenori matyti žem
čiūgų! Ji ima pinigus ir iš
eina... Niekuomet ji daugiau 
nebegrįšianti į tą sankrovą,

SUSIPAŽINKII SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

. gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvitu

Kiekvienas lietuvis tun žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

t

LIETUVOS ALBUMAS
* f

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiu
užimti paveikslais ,

Kaina $3.50 Užsisakykite
" DARBININKAS’“

866 West Broadvay South Boston, Man.

kurioje taip nemandagiai ap
sieinama su publika.

Bet kitą rytą ji vėl čia. Ji drausta minėti Dievą, 
sutekusi, gėdingai šypsosi, riai iš knygą Dievo vardą vi-. 
Ak, ji žino, kad ji baisiai be 

ibūdo, bet jai niekame nepa
vyko rasti tokiu puikiu žem
čiūgu. Pardavėjai nudžiugę 
labiausiai. Jie dar kartą la
bai atsiprašo ir greitai pri
ima 25.000 doleriu. Ponia iš- 
sirenkaxkarolius ir,"šypsoda
masi, išeina'. 25.000 dolerių 
nusiunčiama i banką.' Jie 
pasirodo netikrais.

Leonas Vitkauskas

f

kutu pilvą ir krutinę, vidurius : 
išmeta į jūrą. Po to kūną vėl iš- j 

stato atviroje vietoje, kol jis 
neišdžius. Jokių, turinčių sakų 

sur brauko. Vieną kartą atne-1pobūdį, medžiagų apsaugojan- 
šė cenzoriui apysaką, kur tarp čių mumijas nuo puvimo papu- 
kit ko buvo pasakyta: “PrO at- I asai, priešingai aigiptėnams, 
darą langą lėkė Dievo karvu- j nevartoja. Kuomet kūnas iš
les (vabalai) ir tūpė jai ant j džiūsta, jį papuošia žolėmis, 

margais kiaukutais ir pan. da
lykais ir paskui su'ceremonijo
mis įneša i mirusio giminaičio 
palapinę. Čia mumija laikoma 
stačiai ant medinio padėklo.

Leonas Vitkauskas.

DIRBTINAS PAVASARIS 
BITĖMS

Nesenai Anglijos bitininkai 
padarė bandymus prikelti bites I 
iš žiemos miego su elektros 
sviesos pagelba. Tuo tikslui 
prie aviliij plyšių buvo padėtos 
šviesios elektros lemputės. Nuo 
ryškios šviesos bitės pabudo iš 
miego ir išlindo iš avilių svei
kinti šią “pavasario” saulę, o 
šviesos suklaidinta bičių moti
na pradėjo dėti kiaušinėlus. 
Prie avilio pastatyto stalo iš
lindusios bitės rado paruošto 
joms maisto. Kad bites visai 
suklaidinti, ant stalo buvo, dar 
padėtas gyni gėlių bukietas.

Šis bandymas parodė, kad 
bites galima anksčiau išlakdin- 
ti ir jos anksčiau gali- pradėti 
vaismedžių apvaisinimą. Be to, 
jos dar pagamino apie 8 kilo
gramus medaus.

/

Vaistai

Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį, 
išrašė jam vaistus ir paduoda
mas receptą, sako:

— Paimk šitą ir išgerk prieš 
valgį šaukšte vandens.

-1

lės (vabalai) ir /.upe jai am, 
plaukų ir rūbų.” Cenzorius la
bai supyko, pamatęs Dievo var
dą: “Kokia čia Dievo karvutė 
(božja korovka) ? Žiūrėk, tu 
man, varys čia tikybinę-propa
gandą! Aš jums parodysiu”! Ir 
jis visur išbraukė žodį “Die
vo,” o paliko tik: “kamitė”. 
Tokiu būdu išėjo: “Pro atdarą 
langą lėkė karvutės-ir tūpė jai 
ant plaukų ir rūbų.”

p apuA'sų Mumijos
Pastarais dešimtmečiais Eu

ropą neretai pasiekdavo žinios, 
kad kai kurių Toreso pertakos 
salų gyventojai (Toreso perta- 
ka — tarpe Australijos jir 
Naujosios Gvinėjos) turi pap
rotį užlaikyti savo numirėlius 
mumijų pavidale. Tos žinios 
buvo, skaitomos mažai teturin
čiomis pagrindo, kol nebuvo vi
siškai patvirtintos Australijos 
mokovo Hamplein-Horiso išty
rimais. Jis Įsitikino, kad dary
mas mumijų iš numirėlių ištik- 
rųjįi yra praktikuojamas Aust
ralijai gretintų salų gyventojų 
nors to papročio priežasčių aiš
kinimo jam sužinoti nepavyko. 
Kuomet miršta kas nors iš tos 
giminės, jo kūną iš pradžios 
bėgyje savaitės džiovina ore, 
laikant ant aukštos platformos. 
Paskui nuneša kūną ą jūros 

j krantą ir, išskrodę aštriu kiau-

“Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu- 
veleiarbašiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

Tik $57.50
LIETUVIŲ RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ
326—328 Broadway, So. Boston

Ligonis suprato gydytoją žo
diškai. Parėjęs namo sumirkė
receptą šaukšte vandens ir pra
rijo. Ir išgijo!

PARSIDUODA <
CITY POiNTBS še4myną,15 tataba- 

ritj namas at- vL«ajs ' įtalspi^, gę- 
sjovy- Arti pająrto. .“Vieta

Galima matyti teylniaką
vakarais. 447 K/SevenUt SiKjBo*- 
tm ant antru lubų. V 62

P. J. AKUNEVIČIUS

Libertv 7296.

GEORGE H. SHIELDS NEW YORK SPA
ADVOKATAS.c »

811-812 Old South Building
Kampas Dorchester St.

294 Washin<rion Street
Boston, Mass.

GYVENIMO VIETA

11detuvUi Graborius

B. SINTH ST., SO. BOSTON

Telephone Regent 6568

Laismuotas Graborius
Laikau automobilius dėl veseli-
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

162 Broadway, S.JBoston, Man.
Ofiso TeL So. Boston 0304-W

ir Broadmay

Užkandžiu vieta. Saldainio turi
ma namie darytų, šaltakošes (ice-
crem). Turime visokiu saldai
niu pasirinkimui dėl visokiu rei
kalo. Neužmirškite savo draugę.

J. PETRUŠKEVIČIUS

nėjimo, pigiau n5 kiti.

Res. TeL S. B. 0304-B.

g Pirmadieny ir Ketvirta- & 
| dieny- ■, - g
| - 5 AKTAI VODEVILIO | 

®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©s^-

Ne tas žmogus ilgai gyveno, 
kuris skaito sau daugiausia 
metų, bet tas, kurs daugiau
sia gyvenimą jautė. — Jonas 
Russo.

TeL Brockton 5112
/ DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass.
(Kampas Broad Street)

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 12 vai.

£ Dieną nuo 2 iki 5 vaL 5 
S Vakare nuo 6 iki 8 vaL
£ Sekmadieniais pagal sutarties. 
X

S
 TEL. So. Boaton 0506—W. &
LIETU VYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS I
c 251 Broadway, So. Boston | 

(^Keleivio" name) X
S Ofiso Valandos: nūn 9 IM 12, nw> v 
^i:80 iki 6 ir nuo 8:30 iki 9 vakare. X 
^Seredomi.i nuo fi iki 12 vai. dieną A 
dSubatomi8 nuo 8 fM, 6 vak. Neda v 
ydomis nuo 9 Ud 12 (pagal nutarti' X

Reta Proga
Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių * garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atnėša netoli JfelOO i menes. Kai
na $8,800. Matyk A. j. KUPSTIS, 
Savininką.

ZBARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikrb<j?e jei žmo
gus paims katras tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gera. gyK-enimą. Biznis ir na
mas ant 2 šein^vnų su trim kamba
riais užpakalyMrrautuvės. Randų 
ateina $95.00 j mėnesi. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendu atneša $780 i
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR

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

A. J. KUPSTIS
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1662—1373

TeL Nonvood 1508

E. V.WARABOW
(V7RUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTO  JAS
1179 WASHTNGTON STREET

Norvood, Man,

9®e©s®e®©©®s®e@e®©®©®®®a®® 
ITeL S. B. 2805—R.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

Ižegzamlnuojo akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
amblijonlškose (aklose) akyse «u- 
grąžinu Šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, So, Boston.

i

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko
■ akinius -

414 Broadway So. Boston
Ofise tik vakarais

i

LIETUVOS - 
ŽENKLAI

>
Geras tėvynainis privalo

tnrSti Lietuvos miestp žen-
Yra tndomn su jais

Kaina 40 centų

366 W. Broadway
S. Boston, Mass.

PATARNAVIMAS DIENA

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mass.
Telephone Univermty 8881-W


