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Vyr. Stsfoo Karo Mokslo Valdybos laisvai s 
tarnautojas ir “Darbininko” bendradarbis

1COOLIDGE SŪNUS DIRBAI 
N. Y., JT H. IR H. GELŽ

KELIO RAŠTINĖJ

VYKSTA AMERIKON 
MOKYTIS ŽURNA

LISTIKOS
Kaunas. — Jaunas rašy
bas ir laikraštininkas Lco- 

Vitkauskas, bendradar
bis Lietuvos ir Amerikos lie
tuviškų laikraščių, turintis 
pradžią ir anglų spaudoje, 
išvyksta Amerikon studijuo
ti žurnalistikos ir literatū
ros anglų kalba.

KOMUNISTŲ /SUSIRĖMI
MAS SU DARBININ

KAIS
Spandau (Berlyno prie

miesty) Įvyko susirėmimas 
tarp komunistų ir kitų sro
viu darbininku. Vienas šalt-- /
kalvis komunistų buvo taip 
sumuštas, jog pakeliui i ligo
ninę mirė. 6 riaušininkai su
imti.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV.

SOUTH BOSTON, MASS.,

19 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖSE '

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
Jf

JER 14 D., 1928 M., Nr. 70

2000 SUOKALBININKŲ 
AREŠTAVO ISPANIJOJ

«

REPUBLIKONAI LAIMĖJO 
RINKIMUS MAINE

New Haven, Conn. — Nuo 
trečiadienio,prezidento Cool- 
idge sūnus John, 22 metu 
amžiaus, pradėjo dirbti New 
York, New Haven ir Hart
ford gelžkelio kompanijos 
siuntiniu skyriaus raštinėje. 
Jis tikisi išsidirbti, kad pa
tekus Į viršininkus. /

KATALIKAI IMA VIRŠŲ

Vietoje atsisakiusio Bru- 
net (socialisto) Belgu par-l 

Limentas išrinko savo pirmi
ninku kataliką Baroną Tib- 
but 131 balsu iš 169 balsa
vusį. Jis buvo 1918 m. pra
dedant vicepirmininkui ir y- 
ra parlamento nariu jau 30 
metų.

Komunistams nepavyko mul
kinimo darbas

v

Policija areštavo 121 
asmenj

v,

munistai buvo sušaukę kon
venciją, kad suorganizavus 
naują angliakasių uniją. Bet 

— -----nepavyko.—LLojalūs United
Mine Workers unijos nariai 
ątejo į konvenciją ir perspė
jo darbininkus, kad nesi
duotų komunistams suvynio
ti. Kilo muštynės. Sako, 
kad komunistai buvę apsi
ginklavę lazdomis.

United Mine Workers u- 
nijos nariai komunistus iš
vadino skebais. Tada komu
nistai puolė angliakasių na
rius ir pradėjo mušti lazdo
mis ir akmenais.

Muštynės buvo žiaurios. 
Pribuvo policija ir smarkuo-

Milanas, Italija. — Rūgs. 
9 d. automobilių lenktynėse 
Monsa autodrome vienas 
automobilis bėgdamas 120 
mailių Į vai., išbėgo iš kelio 
ir trenkė Į stadioną, kur bu
vo tūkstančiai žiūrėtojų. 19 
asmenų užmušė, o 2Q sužei
dė?

liūs areštavo. Kaip praneša 
Associated Press areštavo 
121 asmenį.

ukfts Komunistų-Vadai buvo“ pa-1 
suslėpę it žvirbliai ir jie tuo 
metu konvencijoj nedalyva
vo. Nėra ko stebėtis, nes ko
munistų vadai tik sukursto 
eilinius' savo narius prie 
riaušių, o patys pasislėpę! i k 
juokiasi iš nesusipratusių 
darbininkų.

Komunistų tikslas darbi
ninkus išnaudoti ir jų orga
nizacijas griauti, kad darbi
ninkai būtų bejėgiai kovoti 
su išnaudotojais. Kur dar-1 
bininkai nesusipratę, ten ko
munistai turi plačią dirvą.

Komunistai yra geriausi 
kapitalistų agentai: ir vieni 
ir kiti nepakenčia organi
zuotų darbininkų.

i ja. Gen.

Rojalistai telegrapavo rezoliu
ciją prezidentui

Mažiau Kainuoja 
Kuomet Vartoji
New Enciand

DABARTINĖ KAINA M

Ja
UŽ • 

TONĄ

NEWENGIANDCOKE
250 Stnart Street,

r Arlington St. and Cotambus Are.

I
 SOUTH BOSTON OFPICE '

J i . • ’ 399 Broadway .

Telephone South Boston 2333

Kauno miesto valdybos už
sakytieji Anglijoj už 20,000 
litų Kauno vandentiekiui 
vamzdžiai jau atvežti į Klai
pėdą. Iš ten jie baidokais 
bus vežami Kaunan. Nors 
vamzdžiai ir atvežti, bet šie- 
įmet kauniečiai vandentiekio 
nesitiki sulaukti. Dėl to, 
kad vandentiekis veiktų rei
kalinga vandens varymo sto
tis ir kiti Įrengimai, kuriems 
esą reikalinga apie 600,000 
litų.

Madrid, I
Miguel, Priapo de Rivera, 
Ispanjios dikiatorius prane
ša spaudai, kad nesenai bu
vo susektas suokalbis prieš 
jį ir kad jdįrpolicijai pasi
sekė areštu 
įlinkus.
darytas sukinį 
diktatorių 
areštuoti vis 
šalininkus.

Taipgi visėĮj šaly eina 
ramumai ir streikai.

Taigi diktatoriams
. •'‘C *

vyksta ir gal greit jų “gady
nė” baigsis, s

UŽMUŠTA
Baton Re 

madienio vi 
na valstijos 
pabėgti 13 k 
stebėta ir 
niai niršau 
ir trvs saiv

Du ka

KALINIAI
La. — Sek- 

e iš Louisia- 
slėjimo bandė 
tiių. Greit pa- 
ynėse 6 kali- 

ateturi kaliniai 
St sužeisti.

Washington, D. U. — Re- 
publikonai džiaugiasi rinki
mų laimėjimais Maine vals
tijoj- Jie tuo net sprendžia 
prezidento rinkimus. Kaip 
paduoda republikonai gavę 
apie 92,000 balsų daugiau už 
demokratus.

• Bet ar taip yra kaip re
publikonai skelbia, kad 
Maine valstijos rinkimai nu
lemia prezidento rinkimus. 
Anaiptol ne. Maine valstija 
yra per 70 metų republiko- 
niška.

Todėl Maine valstija nėra 
pavyzdžiu, o tuo labiau šiais 
metais,, nes republikonai 
šiuose rinkimuose kur kas 
mažiau gavo balsų nbgu ke
turi metai atgal.

Varšuva. — Lenkijos mo- 
narkistai, skaičiuje 1500 
delegatų, savo konvencijoje 
priėirtė triukšmingai rezoliu
ciją apšaukdami maršalą 
Pilsudskį “Lenkijos Impe
rijos” karaliumi.

Kadangi dabar maršalas 
Pilsudskis gydosi Rumuni
joj, tai monarkistai telegra
pavo jam prašydami priim
ti Lenkijos Imperijos karū
ną.*

. ------------------- - j

ŽEMĖS'DREBĖJIMAS OHIO 
VALSTIJOJ

Clereland, Ohio. — Rūgs. 
9 d. čia ir apylinkėj buvo 
jaučiama lengvas žemės dre
bėjimas.

, Tautų-.S-gos
Bet jo pasiūlymą atmetė

Pilsudskio draugai • 
kad jis pasiūlymo ne 
nors jis ir parlamėiiti 
systemą smerkia ir konf 
ciją kritikuoją.

* • zM —

Monarkistai mano, 
sutiks užimti sostą, nes 
dien ar ryt Lenkijoj 3 
būti monarkija.

Lenkijos politiškuose 
liuose šio monarkistų. 
neskaito kaipo išdavyste^ 
kaipo paprastą politinio 
sireiškimą.

Taigi galimas daiktas, S# 
- Lenkija paseks Alb

Lietuvių-Lenkų derybos įvyk 
Lapkričio 3 dieną

BAUDŽIA DIRBYKLAS
Kaunas. — Sveikatos de

partamentas visą vasaros 
laiką sekė liminadų ir ga
zuoto vandens dirbyklų dar-Į 

bą, kad jos prisilaikytų Įsta
tymo numatytų taisyklių.

alis dirbyklų. nesilaikiusių 
įstatymo, patraukta į teismai 
ir dalis uždaryta-ligi teismo! 

sprendimo.
Įvedus automatiškus kam

ščius. pastebimas daug kur 
švaros padidėjimas.

UNAN DR. K. 
TAS

> Dr. K. Pa
tas, rugp. 26 d. grįžo iš Lai 
vijos. Jisai, .Rygoj latvių l
mokyto ji j kursuose skaitė 241 
paskaitas iš regioninės geo
grafijos. Latviui mokytojai 
dr. Pakštą išleido su di
džiausiomis ovacijomis iry

lių bukietais.

SUGRĮŽ

NEPAPRASTAS BŪDĄS 
IŠSISUKTI Iš KARO 

TARNYBOS
Rugpiūčio 16 d. savo bute 

Sengviliškių k. Tauragės v. 
buvo nušautas 15 metu vari- 
kinas Jonas Uginsas. Vie
tos šauliai sulaikė nesenai 
paleistą iš sunkiųjų darbų 
kalėjimo Gudavičių, kurį iš
tarė nušovime Uginso.

Gudavičius prisipažino, kad 
jis šį “darbelį” padarė pa
samdytas užmuštojo vvres- 

įnio brolio Antano Uginso. 
Sulaikytas Antanas Uginsas 
taip pat prisipažino, kad pa
samdė Gudavičių užmušti jo 
jaunesnį brolį, Joną, norėda- 

Imas pasilikti šeimynoj vie

piąs ir tokiu būdu išsisukti 
I iš karo tarnybos.

Štai kokių esama brolių!
I * 11 I '-"■■■! . 1 '■■■ - ■ —

Mokslininkai tiki į pomirtinį 
gyvenimą

II ' < ■ s

Geneva. — Tautų 
gos taryba išklausius abifi 
pusių pareiškimus pasį 
atnaujinti derybas, 
gale abi pusi susitaikė ir Sūiį 
tiko derybas atnaujinti 
raliaučiuje, lapkričio 3 d.

Prierašas. Mūsų spair 
paskelbė, kad derybos įy 
lapkričio 31 d. Mes.

sų policija gairę atstatė at- xne»^kaĄ

LENKAI ŽENEVOS DĖLIAI
BRUZDA ANT DEMAR

KACIJOS

Kaunas. — Iš demarkaci
jos gauta žinių, kad šiomis 
dienomis du šimtu mtr. nuo 
plento Kalvarija—Suvaiky
tos II-jo demarklinijos ra
jone 4 mtr. mūsų pusėj Įka
sė gairę. Tą pačią dieną mū-

■t
J
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Schenectady, N. Y. — Pe
reitą antradieny, General 
Electric Kompanija darė te
levizijos bandymus.

Laboratorijos kambary at
vaidinta vieno akto drama. 
Šios dramos atvaidinimui 
reikalinga tik du vaidinto
jai. Kitame kambary būre
lis žmonių klausėsi ir žiūrė
jo vaidinimo per radio — te
levizijos prietaisą. Išėjo pu
sėtinai. Paveikslai maži, tik 
trijų colių ir nevisada aiš-, 
kūs, bet dar tik bandymas. 
Tikisi televizijos aparatą iš
tobulinti, kad būtų galima 
aiškiai matyti.

Geneva. — Pasirašius Kel- 
Ioggo nekariavimo sutarti 
Lietuvos .Premieras Volde
maras pasiūlė, kad šis Tau- 

✓ 

tų Sąjungos suvažiavimas 
peržiūrėtų ji- pataisyti! kon
stituciją, nes dabar, keli pa- 
ragrapai priešinasi pasira-. 
šytai sutarčiai.

Šis pasiūlymas Tautų Są
jungos valdovams nelabai! 
patiko, bet svarstyti turėjo. 

|Po ilgi) diskusijų atmetė pa

siūlymą pamatuodami tuo, 
kad dar ne visos valstybės 
Kelloggo sutartį pasirašė.

Atmetę patarė Voldenfti- 
' rui tą pasiūlymą kitą rude

nį vėl pakelti.

gal.

Rugpiūčio 24 d. lenkai vėl 
perkėlė gairę į mūsų pusę. 
Mūsų policija ruošėsi vėl at
statyti -gairęy-be.t tuo metu 
iššoko iš krūmų Grumodziš- 
kių kordono poručnikas ir 
du kareiviai grasindami 
šauti, jei kelsią gairę.

Be to, tą dieną įvairiose 
vietose būvo girdėti šaudant.

Gramodziškių kordone nak
tį buvo girdėti triukšmas ir 
šūviai, Į tą kordoną buvo at
vykę nuo Suvalkų 3 lenkų 
karininkai, kurie perėjus 
triukšmui išvyko atgal.

duoda, kai! derybos 
lapkričio 3 d. yra te 
nes lapkritis/šių metų tik 
ri 30 dienų.

Glasgow, Scotland, rūgs. 
12 d. — Nuo senai mokslo 
vyrai skyrėsi nuomonėmis a- 
pie žmogaus ųžgrabinį gyve
nimą.

Šiais metais suvažiavę čia 
į vėl pakėlė klausimą apie gy
vybę po mirties.
s j Pereitų metu British Asso- 
ciafion for the Advancement 

Įof Science prezidentas Sir 
Į Arthur Keith yra pareiškęs, 
Ikad jis netiki, kad po mir- 

Į ties yra gyvybė. Bet naujas 
Į organizacijos prezidentas, 
| pą^iškė, kad jis tiku kaįl 

yra siela ir kad ji nemirtind.

Visi mokslo vyrai tą pa
tvirtino.

Jie tiki, kad ateity bus ga
lima šiek tiek išaiškinti gy 
vybės ir mirties paslaptį. z

Dar kartą parodo, kaip 
silpnas yra žmogaus protas 
kuomet imasi aiškinti tą kas 
jau seniai išaiškinta.

Mokslo vyrai per tūkstan
čius metų ieškojo ir tebeieš 
ko ir vis prieina prie to, kas 
jau seniai išaiškinta Kris
taus .moksle, kurį skelbia 

Katalikų. Bažnvčia,kad žmo
gus. ant žcmėfi .yra tik- ketei 
vis; į amžiną j įigyvenimą;!'

PONI E. VILEIŠIENĖ 
ATVYKO AMERIKON

“Garsas” praneša, kad Į- 
žymi Vilniaus lietuvių vei
kėja poni Emilija Vileišie
nė rugsėjo 10 dieną U. S. li
nijos laivui “Leviathan” at
vyko Amerikon.

I Kiek tenka patirt, poni E. 
[Vileišienė lankys lietuvių

VOKIETINA KLAIPĖDOS 
MOKYTOJŲ SEMINA

RIJĄ
Pranešama, kad Klaipė-1 kolonijas, darys pranešimus 

dos krašto direktorija yr^Įapie Vilniaus lietuvių gyve- 
pasiuntusi mokytojų semina'lnim;j, vargus bei rūpės* 

rijai raštą, kuriuo Įsakoma 
pašalinti iš mokyklos lietu
vių kalba, kaipo dėstomoji: 
iš 'pirmos ir antros klasės 
visiškai, iš trečios dalimi. 
Tas raštas Klaipėdos visuo
menėj iššaukė nepaprastą I 

sertsačiją. Gyventojai ruo
šiasi griežto protesto susi
rinkimams. Žinia pasklido^ 

po* visą Klaipėdos kraštą ir 
vist - su pasibiaurejimu kal
bą apim tokį krašto dirė 
rrjo* negražų žygį. 1

čius.

<į '

PRIEŠ 4 LIETUVIUS 
20 LENKŲ —-

Spauda praneša, kad 
nevon nuvažiavo Lie 
delegacija, kurią 
min. pirm. p. Vold
užsienių reikalų m-jos 
dir. d-ras Zaunius, mii 
ris Vokietijai p. Si 
kas ir Sakalauskas.

Lenkijos delegaeiją Ze 
voje sudaro apie 20 
būtent, ministeris Žali 
Šokaiis,Glivickis», dr 
ko, .pas. ModzeįeysĮJa^g 
Ltjkasievičius. y 
Areiszevskis. 
Holuvko. šmuliai 
koh&škis, Benis, pulk, 
przyckis, ’

jo 20 lenkų ir t 
, dino lietuvių* • : uM

Lietuviai pareiškė

f

Ji
. S*.”*

JUOZAS Kuzitanc&’>

mirė rugpiūčio 1 d. i. m. Alytuje. Reiškiame j

1U*X*~4 -aj



tikėjimo.

Idos Ge-

įmfofr

' .1 
lininkai

aūro bažnyčia, 
jos čia kfdp įr 
ek^WMif

ATBĖGO LENKŲ KARE^gj
Kaunas.ĘugpiūčiūA-3 

per. demarkacijos liniją Tra
kų ^apskrity perbėgo į mū

Varėna.
čio men. 2 d. lenku valdinin
kai apžiūrinėjo Varėnos til
tą iš savo pusės ir nutarė jį 
skubiai* taisyti. Šiomis die
nomis jau pradeda taisymo 
darbus. • ' » - .

LENKAI TAISO VARĖNOS 
TILTĄ ,

Š. iii. rugpiū-

PROfiljfcifCfc, R. I.

LDS. 11 kuopos mėnesinis susi- 
rihkimas įvyks sekmadieny, rug
sėjo 16 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
\Tsišiaine susiririklme dalyvini tų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavvzdį kitiems.

Valdyba

KAS GERO?
a •

Sintautai (Šakių apskV.)

SO BOSTON, MASS.

Antradieny, rugsėjo 18 dieną, 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui Be to, bus ge
ra proga at6ilvginti uŽ organą.

Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 28 d. 
Kazimiero Staniūno namuosje, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kat 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

DVIĖSĖ DVIRAČIAIS 

------ ------ APLINK LIETUVĄ
Šaulys Petras Jasiūūas, 

E. Krečmario firmos atsto
vas, ir dar vienas laikrašti
ninkas išvyko dviračiais ke
lionėn aplink Lietuvą. Pa
keliui jie žada aplankyti 
daugelį miesteliu. Važiuoja 
dviračiais 4 4 V. S. Ū.” fir
mos.

I—

-_______ !—
PARDAVĖ 23,000 KIETME- 

TER.IŲ MIŠKO

Rugpiūčio 30 d. miškti de
partamente per varžytines 
pardavė apie 23,000 pa
gamintos eglinės, pušinės 
ir surištos į sielius miško 

Medžiaga yra

DEGTINĖ .SUDEGINO

Kaišiadorys. — Š. m. lie
pos 30 d. Kriaučiškin (Kai
šiadorių vak) atvyko Juozas 
Nabagis pas pil. Demereekį 
reikalu padaryti sutartį na
mus pastatyti. Kaip papras
tai, išgėrė “magaryčių.” 
Ant rytojaus rado negyvą 
pil. Nobagi. Padarius skro- 
dimą rasižykarl mirtis Įvyko 
iš girtumo.

plėšikus Šiaulių 
pripuolamai užėjo i 

Ąrpąlių geležinkelio stotį. 
Stoty tarpe kitų/piliečių pa
stebėjo įtariamą asmenį, ku- 
ris pabiatęs ^atkreiptas poli
cijos akis bandė pabrukti, 
policijos sulaikytas pasiro- 
dė esąs

Plečkaičio literaturš&t

PLĖŠIKAI iš lenkų 
PUSĖS

Rugpiūčio mėli. 7 d. 2 v. 
30 min. stovėdamas sargybo
je I rajone, už Pribonių-kai
mo, pasiėn. polieininkas 
Laticiūnas pastebėjo einant 
mišku tris vyrus. Norėda-j 
mas patikrinti jų dokumen
tus paprašė sustotk Nepažįs
tamieji atsigulė ant žemės ir 
pradėjo Lauciūną apšaudy
ti. Paleido apie dešimtį šū
vių. Pradėjus pol. Lauciū- 
nui atsišaudyti plėšikai miš
ku pasitraukė atgal į lenkų 
pusę. Lauciūnas išliko svei
kas.

Iki šių metų sausio 1 d.! 
žymės ’ tvarkymo depayta- 
mėntui buvo paduota5 2497 
uiimų prašymai skirstyti lį 
viensėdžius — žemės plotūs- 
487,113 ha.

Be to, servitutus ir ganyk
las išskirstyti prašo 607 kai- 
mai, žemės plotas —47,321 
ha.

VĖL PAKLIUVO PLEčKAI 
TININKAS

• Šiaulių policija/ sekdama {medžiagos. 
Amalių| Nemuno vandenyse, ir visai 

tinka eksportui.

K O6zel30o.

BŠ-te '
paminai

...».— ■■■■<»>■«ii . ...K>et hai^ . K^pR
■r uzmzyaps ana pnngna, Jisnanei

NUDŪRĖ PEILIU

A. Panemunės v., Pavv- 
ties k. gyventojai J. Furma- 
navičius buvo nuvykęs pas 
to patiek kaimo gyventoją A. 
Dagilį plauti rugių.

Vakare, pabaigus piauti, 
! nuėjo į pabaigtuves.

Apie 11 vai. vak. išėjęs] 
laukan, ant gonkelių susiti
ko pil. Povilą Pavilaitį, ku
ris, prisiartinęs prie jo dūrė, 
dūrė kelis kartus peiliu jam 
į galvą. Pirmasis, žinunra. 
i r sukrito vietoje be sąmo-

DĖTROIT,

LDS. 72 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedčliojy-tą dieną 
rugsėjo, tuoj po pamaldų, šventė 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi- 
ankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

LAwrece, mass.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. rugsėjo po dvyliktą! vai. 
Taigi kviečiame vfetB riantfe at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi- 
jonkfiti jnP,tiesines. Atalyj^įjX£_įr 
savo draugus' prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gfeurttė susirinkime.

S. Čalkauskas, rašt.

Sintautai, — tai gražūs, šva
rus bažnytkaimis prie Ren
tos upelio? Per bažnytkaimį 
eina^_ naujai atremontuotas 
plentas į Šakius. Apylinkės 
turtingos, žmonės pasiturį, 
neatsilieka nūo gyvenimo. 
Jau ketvirti metai sėkmin
gai veikia gūrinę pieninė, 
kuri daro didelę apyvartą ir 
nuosekliai mažina savo sko
las. Gerai veikia ir smulk. 
kredito bankas 4 4 Penta. ’ ’ 
Šis bankelis apyskaitos me- 
tus balansuoja su dideliu 
pelnu. Šiame Zanavykų 
kampe ir orgąnizacijų ne
stinga* Yeiki^f įvairiaspal
vės draugijos ir sąj imgos. 
Sintautus puošia didelė gra
ži romėnų stiliuje statyta 
bažnyčia, užbaigta 1022 me
tais-.-Statomas erdvus para- 

I pijos namas. Jame tilps sa
lė, k o perą fyvąs/-arbatinė ir 
bus gyvenami kambariai. 

I To namo statyba vyksta, ne
nuilstamai veikiant kim. 

Į Inkratui. Sintautai, pasta- 
Įčius^šį, namą, turės pato
giausią ir gražiausią Salę vi
sam Šakių apskrity*. Salę 
manoma pavadinti Prano 
Vaičaičio vardu. Namo pa- 

1 šventinimas ir salės atidaiy- 
mas įvyks rugpiūčio m. pa- 

I baigoj. Toje iškilmėje žada 
'.dalyvauti J. E. Vysk. Rei
nys ir daug kitų garbingų 

Išmonių. Kai bus salė baig- 
tą įrengti,-manoma, kad siK 

{stiprės ir visas kultūrinis 
Įveikimas, -nes ligi šio susi- 
I rinkimams vietos kaip ir ne
buvo.

nės. Jo kūnas sunkiai suža 
lotas.

r ■ i -
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RADO DVI KOMUNISTINES
VĖLIAVAS

Telšiuose palei stotį rastos
2 komunistinės vėliavos su 
užiašais: “Tegyvuoja 10Ine-

-iin 
tfu vės.” Be to, <prie vė- 

rnsta-prift^tytų komi 
£iKla.naėiW?.r.L

X Eretam.**** Im
ki! {domi ir pfeffia! žinomi 
knyga (audimo apddra). Ve»- 
;ė Jonės Montvila__________ 1.50

/‘PASIVAŽINĖJO” VESTU- 

VININKAI

^Kašonių km. (Jėzno vai.) 
Įpuvo vestuvės. “Saldžiau- 
Stos.” užsigėręs, jaunimas 
^panorėjo automobiiliu pasi- 
važinėti.. kurį gavo pas to 
paties kaimo ū-ką. Kad bū
tų tįsiems linksmiau, vestu- 
vininkai davė užgerti ir šo- 
fermi. Jis taip linksmai ir 
drąsiai važiavo, jog kai pa- 
leidęs automobilių su visu 

duhągkumu sudavė į plento 
tilto cementini stulpą, visi 
keleiviai net kelis metrus i 
Aujpį iš automobilio iššokę 
jgfĮfepėn nukritę. Laimė, 
iKūd nieko sunkiai nesužeidė, 

^automobilis labai nu- 
afaraSpejo ir cementinį‘stulpą

įpgrėmus pašto įstaigą nau- 
JgfiUiįįįšto valdininkams, 

gana gerai kores- 
poiidenUjos išdavimas: iš- 
duodapU-tik adresatams, ar- 

kiams. Pįrmiaus 
to Monės
laikf aščįįsę ar laiškūs tų< ta- 
<ia,  ̂Wpęi»Wih W vi- 
siį kaiiAypįį khrtais
visai sunaikinti? j Į > ų ■

— ^utrimonių v. aplinki-l 
iūuoseikaimuose liepos 28 ir! 
29 d; gana dau prilijo, vie
tomis su ledais, pridarė ūki
ninkams ne mažų nuostolių. 
Beveik maža yra kaimų, ku
riuose nebūt , buvę net kar
tais po kelis gaisrus. Pažy- 

| metiha, kad iš mikentėjusiu 
nuo žaibo trobesių -beveik 
kuo nevisi klojimai ir tik 
kur-ne-kur gyvenamieji tro
besiai. Žaibo smūgiai tokie 
buvę didt4i ir. staigūs, kad 

Iper 2—r3 minutės visas tro- 
įbesio stogas užsiliepsnoda- 
vęs, ir kad ir gana greit pa
stebėjus gaisrą vis tik dau
gumoj vietų net nepavyko 
ištraukti vežimų, ūkio maši-l 

Imi ir k., kitur hiet gy vulių 
{nepavykę išleisti.

Net mažam su griaustiniu 
I debesėliui praslinkus, buvo 
jmatyti keliose vietose gaiš
liai. Jezno v. liet žmonių au- 
[kų yra. Daug gaisrų ir ki
ltuose aplinkiniuose valsčiuo- 
Ise buvę. Žmonės pagauti di
delės panikos. Ūkininkas pa* 

I matęs artinantis debesį su 
{griaustiniu, viską susiruošia] 
gaisrui ir laukia su šeima,! 
lyg teismo valandos.

po tris valgius į dienų 1 ' 
arti 2,00^000 žmonių / '

į.r' 1 111 ,r_■ . j j ™■.

MAŽAS GAUJAS AUKSO Ąt^ORIUS

UODOS (prastais minkStais viršeliais)—------
UODOS (prastais kietais viršeliais)—:--------- - ' -50
TTODOS (geresnės minkštais viršeliais)--------  .85
JUODOS (geros odos viršeliais)--------------------$1.00
JALTOS (celuloidos viršeliais)—s—----- -------- $1.00
JALTOS (celuloidos viršeliais, su ks^želiu)----- $1.15

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: J

“DARBININKAS”
166 West Broadway South Boston, Mass.

I

■t: jįjį;



Anot Šy.‘ ’ Aūgusrihb1 - 3. Daugelis žmonių rieda- 
Ąstya&& bei meditacija tai

>Visų dvasinių gėrybių 'šalti-' 
nis, neg apmąstymas išmoki
na Ynus-' karštai melstis, ne- 
apkęsti nuodėmės, k ištverti

' gerame ir mylėti Dievą.
X Kad gerai melstis reikia 

c pažinti savo sielos reikalus, 
d tatai galime padaryti tik 
per. apmąstymą. Apmąsty-

* mas išparod(> mūsų sieląs 
' silpnybes, vargus ir nuopūo-
liūs. Apmąstymas kai koks 

■^•žiburys, ineina k paslaptingas 

mūsų širdies gelmes ir at-
* # ] 

leidžia visus jos nedorus
•geidulius, neištikimybes ir 

nedėkingumus Dievui. Ap

mąstymas parodo visą mūsų 
melagingumą ir veidmainiai 

, vimą. Pagalios per jį iries 
pažįstame kokiu keliu eina
me ir ant kokios pražūties 
krauUr randamės. Siela iš 

pradžių persiima baime.pas- 

kui gėda, paskui nusižemini
mu ir pradeda ieškoti būdų 

kaip susitaikius su Dievu. 

Ir tuomet kaišta, iš širdies 
plaukianti malda kyla prie 

Dievo.

2. Tuo pačiu dėsniu ei

nant, iš apmąstymo sukyla 

širdyj neapykanta prie nuo

dėmių. Nedorios mintvs. žo- 
džiai ir darbai pasirodo pil

noj šlykštumoj. Per apmąs
tymą žmogus prieina prie iš
vados, kad nuodėmė tai tik-* y V’" > ’ 7 #
ras ir vienatinis jo priešas; 
kad tarnauti nuodėmei yra 

dideliausias neišmanvmas ir* 
pražūtis. Per apmąstymą 
siela susipažįsta su neapsa

koma Dievo kantrvbe, kurs 

tiek kartų žmogui atleidžia 

ir taip ilgai laukia jo pasi
taisymo. Tuo būdu apmąs
tymas priveda žmogų prie 
to, kad jis ima neapkęsti 
nuodėmių ir jų vengti.

rancių apmąstymo manę, 
kad jie myli Dievą, kad Die
vas juos myli, kad viskas 
eina geigu keliu ir kad jie ga
lų galebn^jšgaįj^rijokių

n V ’

pastangų. , ir Ca 
gauliodam> l>rei*i 
nuodėmes i^vgĮd^dajpį savę 
katalikais; visai nekatalikiš

kai gyvena. Tik apmąsty
mas gali jiems atidaryti a- 
jds. Tuomet pamato, kad 
taip skaudžiai besnausdami, 
jie stačia galva keliauja į 
pražūtį. Apmąstymas tad 
juos prižadina iš to pragaiš
tingo miego ir pastato ant 
tikrojo. kelio, ir jei prakti
kuos apmąstymą, jų ištver
mė gerame iki galo yra pil
nai užtikrinta.

4. Pagalios apmąstytas 
mokina mus mylėti Dievą. 
Negalima mylėti ko nepažįs
ti, o kaip čia pažįsi Dievą be 
apmąstymo? Sausa lūpų 
malda nesuteiks galimybės 
pažinti nei Dievo gerumo, 
nei Jo didenybės, nei Jo gai- 
liaširdvstės, nei Jo teisybės, 
ir kas gyvena be apmąsty
mo, tas labai šaltai atsineša 
į savo pareigas Dievui tar
nauti.

Tiktai apmąstymas užde
ga žmogaus širdį Dievo mei
le, anot Psalmisto: “Mano 
apmąstyme užsidega ugnis.” 
(Ps/XXXVIII).

spinduliuotų, 
iniu takiu..

jĄį pas^&is iii
OĮkai įį ,
Ir pavakarės saulės krisdamos ką lemia.
O mano taurė ir išgerta, ir pilna..f

'» Ii _ r

P^dydaįt *
Tamsiais šeš
Sugrįžki, Angelę! Sugrįžk pirmuoju luotu 
Nors savo nuodėmėmis tave kasdien plaku.. 

a • *

Tu paskutinis mano žemėj' džiaugsmą Rėjai; 
Aš tau numyniau ir rožes paskutines... 
Prie vartų stovi tylūs žiburių nešėjai, : 
Ir jų žibintai tuštumoj beorėje fižges.

' - . ' ; ■ Z X
•I

N ęšauki, Angelė,' į teismą paskutinį:
Dar aš nepamošiau apyskaitos dienos darbų...

• Širdis kaitrius puvėsius almių mini,
O sutemų viešnioms dar rytmečio maldas kalbu...

Kai paskutinis Angelas palieka žemę,.
Ant delno atpildą kas skaitė vario pinigais...* 

O pavakarės saulės krisdamos ką lemia... * 
Akis ir lūpas kažkas pirštais palietė ilgais...

(“Šaltinis’’)

Katalikams Naujienos

Ksav. Vanagėlis

BAŽNYČIA

Visą savaitę mes dirbom; 
Ryt sekma dienele,
Tad važiuosime bažnyčion: 
Tėtis, aš, mamelė.

Ten bažnyčioj šventos Mišios. 
Žiba daug žvakelių.
Žmonės meldžias, paskui gieda : 
“Pulkim ant kelnių”

Varpai skamba, ir vargonai 
Grojant kelia širdį;
Ir pamokslą apie Dievą 
Vis ten žmonės girdi.

(“Šaltinis”)

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
ARBA 4B LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
- ------ANT--------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
o

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

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi latro orkestrus, įvairūs žaislai, šokiai ir k L

KAINOS 
JŠ KAUNO 
Trečia Klesa 

$125 
Valdžios Taksai 

Ekstra

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi pusi...$181 
Turistine 3 klesa 
(arbą buvusia H 
klesa) .$122.00
Į abipusi . 203.50

DABARTINIS KAI KURIŲ 
KATALIKŲ ORDENŲ 

STOVIS
1927 m. pabaigoj pranciš

konų ordenas 1863-se vie
nuolynuose turėjo 18,739 na
rius — vienuolius, pranciš
koniškose vaikų seminarijo
se buvo 6,186 auklėtiniai. .

Jėzaus Draugija, sulig 
pastarojo katalogo, 19*^8 m. 
pradžioj turėjo 20,107 vie
nuolius — 538 daugiau ne
gu pereitais metais. Iš 6 
asistencų (kraštų) italų 
kraštas turi 1,679 vienuolius 
(jėzuitus), vokiečių (į kurį 
įeina ir Austrija, Vengrija, 
Čęehoslovakija, Jugoslavija, 
Lenkija, Olandija ir Lietu
va) 3,822, prancūzų 2,866. 
ispanų (su ispaniškąja A- 
merika) 4,838, anglų 3,337, 
amerikiečių 3,565. Draugi
jos nariai 9,417 yra kunigai, 
6,267 scholastikai ir 4,423 
broliukai. Ordeno misijose 
dirba 1,463 kunigai, 362 
scholastikai ir 480 brolių.

Šv. atpirkimo kongregaci
ja fredem tori štai) pastarą
ja jų statistika "21 provinci
joj turi 310 namų su 2,829 
tėvais, 644 klerikaįs, 219 kle- 
rik’ais—naujokais, 1,473 bro
liais ir 97 broliais-naujo- 
kais; viso ordenas turi 5,262 
žmones.

Domininkonų ordenas tu
rėjo (1927.X.1.) tris kardi
nolus, 27 vyskupus, 3,133 tė
vus, 1,096 klierikus—stu
dentus, 1,015 brolių, 348 
klierikus — naujokus, 121 
brolį—naujoką, viso 5,743 
žmones (1,009 datigiau negu 
1921 ra. Misijose dirba 438 
tėvai ir 70 brolių.

“Ūkininkas”

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YOBK’O:
“LITUANIA”_________________________ ______Rugsėjo 18-tą
“ESTONIA” ___________ • ,....................... Spalią 6-tą

8u Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 
į BALTIC AMERICA

8 BRTDGĖ STREET 
Union Trust Bldg. z

Į 315 So. Dearborn Street

'y • v * A ■ . _ .
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LINE
NEW YORK, N. Y. 

Pittaburgh, Pa, 
Chieagn, IUįnois

I IR 18

LIETUVOS
Per BREMENĄ > I 

DidRlanain Ir GreUSamfo 
VokleClŲ Garlaivio

COLUMBUS 
arba kitais Uos linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu 

Pulkus 34HM kleaos taimba- 
» rial—tik miegamieji 

Pas "fine- vietini arenta arba 
65 STATĖ ST., BOSTON 
NOMHGEBMAV z 

LLOYD

EVOLIUCIJOS MOKSLAS 
IR ŽMOGAUS SIELA

Šia tema Romos Sapienza 
universitete kalbėjo žymusis 
katalikų etnografas (-geo
grafas) T. Vilhelm Schmidt 
S. V. D. Mokslinis primity
viausių pasaulio’ tautų tyri
nėjimas visiškai išaiškino 
klausimą, ar pačių primity
viausių (bekultūrinių) žmo
nių siela visais laikais buvo 
žmogaus siela, ir ar ji pir
miau nebuvo artimesnė gy
vulių sielai. Nėra jokio pe
reinamojo laipsnio tarp 
žmogaus ir gyvulio tiek ana
tomijos tiek ir sielos atžvil
giu, taipogi viltis tokį pe
reinamąjį laipsnį rasti visiš
kai dingsta, nes mes prak
tiškai pažįstame visas pri
mityviausias žemės tautas, 
geniausios mums žinomos 
tautos turėjo arba turi pro
tą pilna to žodžio prasme, 
tikj-ai žmogišką meilę ir do
ra pagrįstą valią.- Gamtos 
žmonės (primityvieji) mo
ka nuveikti gyvenimo sun
kenybes, supranta pasaulį ir 
jo kilmę. Labai daugelis, 
vadovaudamiesi vien gamti
nio proto pažinimu, pasie
kia vieno individualio Pa
saulio Kūrėjo supratimą. 
Jie turi aukštą supratimą 
apie vieną individualę'ir ne
perskiriamą moterystę ir 
darbo bei kitų labui pasi
šventimo. pareiga paremtą 
socialę tvarką. Šios aukštos 
žmogaus prigimčiai dovanos 
(kurios iš pagrindų yra ly
gios su kultūringiijų tautų) 
nėra tai ilgos evoliucijos 
(raidos, išsivystymo) pada
ras. jas randama žmonijos 
istorijos pradžioj.Visos šiam 
dalykui priešingos nuomo
nes, moksliškai jas panagri
nėjus, pasirodė visiškai nie
ku neparemtos ir tuo pat ne
turi jokios vertės. (“Ūk.”)

Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbos, nes jo privalybė — 
imti gerą iš visą ir visa.—D. Res- 
kinas. /

• • • '
Tik tas žmogus yra gražios dva

sios, kuris su artimu gražiai elg
damasis, gražiai gyvendamas, grv 
žiną pasaulį.—R. Striupaa.

7

The COACH

•585
7TuTCoope..’595 *

Sut^/675
The Con vert ibla

feu*..?695
£^*^•715
¥££..... .*520

( ChauU OtUy)
'bs^....*375 :•

( Chaūit Only)
Ali prie e* f. o. b. FUat,

M£chi*os
Cbeek CbevrelM
DeHvered Prteea *

Thev include the lcw> 
ėst handlioe arui 

naudos cnarges >
avaUabie.

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

• f. ' -'tI
^TautosjPirmaslPasirinkimas

; |------------—- — -----

y r— HacezTia _

Nors Didesnis ir Geresnis 
Chevrolet siūlo elementus 
gražume, išvaizdoje ir padir
bime niekad pirma nebuvo 
to galima .tikėtis, žemos kai
nos automobily . . . viena 
pamatinė priežastis dėl šio 
didelio pasisekimo randasi 
jo stebėtinam padirbime — 
toks švelnus, toks galingas, 
toks neklaidingas kad suga-

E';’delį|1928!
vo suvirs tris ketvirtdalius 
milijono pirkėjų nuo sausio 
1-mos!

>

Ateik"ir pasivažinėk šiame 
kare! Gali važiuoti kur tik 
nori. Mes žinome kad Tams
ta sakysi kad nė jokis kitas 
karas pasauly negali duoti 
tiek patarnavimo už tokią 
kainą kaip šis!

..f

Chevrolet Motor Company f
____ < jfcįž

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
949 and 983 Commonwealth Avė.

ARLINGTON: Arllngton Auto Oo.
450 Masmchueetts Avė.

ATIANTIC: North Qulney Gflrage, 151 
Honcock St

CHEIJšEA: McBrfcle Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHARLĘSTOVVN: 4?tanley Hartow
Chevrolet Corp., 334 Malu St

KAST BOSTON: Wamock-Lynch
' tore, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
664 Bcoadjyay

CAMBRIDGE: Cambrldge Motor
277 arui 308 Massachueetta Avė.

MEDFORD: Atton & Jonee, Ine., Med- 
fėrd. Srpiare

MELROSE: Fleld Motor Sales Co.
NEEDHAM: Steck & McAdam, Ine.
WELLBSLEY HILUS: Staok & Me

Adam Ine.

ĄT»T v O

Mo-

Co.,

Co..

NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasl> KAST MILTON: AKred Kast 
tagton St - *--------- ~ v------------ —

NONANTVM: Bttver Leke Chev. Cb,
444 Watertown St

NEWTON HIGHLANDS: AVoodworth 
Motor Oo.

HYDE PARK: J. J. Efclaney, 1243 
Hyde Bark Avė.

MALDEN: Frame Motore, Ine., 144 
Eschange S t

DORCHESTER: Gplumbia Chevrolet
Ine., 617 and 399 Cotumbla Road 
(Uphams Corner)

N6RWOOD: Fenton’a Garege
QUINOY: Waahlngton St Garage, Ine.,

216 Washlngton St
DEDHAM: Dedham Suuare Chevrolet 

Company, Vashlęgton St
EAST BRAINTREE: Clark & Tnber
EVHRETT: Melanson Broe., Ine.,

67 Chelsea St
MA1TTAPAN: J. J. Defeaey, 1309 Btue

HUi Avė.

AYEST ROXBURY: Mt. Hope Motei ' 
Salee, 1782 Centre St

ROXBURY t Grove Hali Chevrolet Oo, r 
45S Blue HUI Are. .

READING: Bal-Don Chevrolet Ine. -" *{■
REVERE: North 8hore Chevrolet Cfe, .. 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDAIJC: Mt. Hope Motor SaJea 

415 Hyde Perk Are. I
WAKEFIEI.C! Main 8t, Chevrolet ČoW‘ 
WALPOLE: VValpolo Auto Stn., 

19 Stone S t" -
M’ALTHAM: Robert G. Pensą. In*,^' 

703 Main St ,
WATEBTOWN t Daniele Chevrolet

647 Mt Auburn 8t " - >3
(ĮVEST rfEJWCDON: W. J. EmtaSto / 
50 Davts Ave.) t
WINTHROP: Gordrm «G. Fnllertl*£ Mj 
57 Putnam St

\VOBUBN: I.ynrh Mptor Rnles, Ine, 
40 Wtnn St -vk.;:’
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Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių iriinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias -VanagaiSo kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite)..

Solo Dainos:

1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)------------------------------------60c.

AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; ' 
baritonui, mezzo soprano)_______ 40c.
LITAI tttoftomb lengraft. tinta 
“Mana Mobtei gįjojtaf1 E % 
nago Plunksnos”)------------ — BOc.
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)___ . 60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Pktoksnos) ------------------------60c.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ----------------------------------------- 25c.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)---------------------------------- 40c.

8. “DAINUOK” H Da> (mokyBosas 
ir chorams: gražius duetai, svajoaių 
dainos) - --------- --------------------------- 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba d nartas; pomaatfika- 
mo ir meiles pūna) ----------------------60c.
MALDA (tinka 16 vasario giedoti

x ------------------------- j koncerte, publikai Justojns; patrto- ~ ,
DUL DUL DŪDELE (aukštam -:
sui: lengva, graži)------------------- JgOa n VANAGO PLUNKSNA (tetartas su

gy ^^jnnKlytoms meliodijoms ir deide-

- FORDUKAS (Poapuri 8 14 liaudies 
dainą. Vyrą chorai ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

” imant dideliam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi dūbdama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS” -• • > . - ' ' ’ į >

366 W. Broadway, South Boston, Mass.
■ t/’ ■ - - - ; - • *

———M—MM—

7.

2-

3.

4.

5.

6.

2.

*
Chorams Dainos:

VEJUŽRLIS (ilga, lengva, lyriška __
dama)---------------- <—----------- —36c.
MUZIKA MUZIKA (galima Šokti '

• 9.

10.

4.
Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,
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^g^Viso pasaulio proletarai, 
feifenykitės!” “Atsisakom 
^|įuo senojo svieto!” Dideles 
į| proletaro minios paklausė 
“pran:išo” Markso balso ir 

“ ■mtieruto vienytis, bandė atsi- 
sakyti nuo senojo svieto ir 

7 net jo dulkes nukratyti nuo 
' Savo pėdų. Manė, kad bus 
^Sarbininkų rojus. Rusija 

titip ir padarė, bet žinome, 
jjkoks yra tas Rusijos prųle- 
' tarijato “rojus.”

Įvykus “rojui” Rusijoje, 
fleitų., šalių darbininkai iš 

pradžios manė, kad tai tik
ras rojus, ir svajojo įgyven- 
-dinti tokį pat rojų savo ša- 

Blyse. Anglijos darbininkai 
įęirgi simpatizavo rusų bol- 
r. šepikams. Bet štai prabėgo 
į^įešimtis metų nuo Rusijos 
/ ^‘rojaus” įkūrimo. Pašau- 
- 'tio ir Anglijos darbininkai 
^turėjo laiko prisižiūrėti, 
<į$&aip veikia rusiškasai “ro- 
^įus” ir jau nė nemano kur- 

panašius “rojus” savo ša- 
; lyse. Ypač yra reikšmingas 
^ nesenai buvęs Anglijos dar-

draugijų Amerikos lietu-.
Jftai daugiau nebetveria. Jų 

daug. Reikia daug var- 
g&gp ir tankiai nemažai piktu- 
^“So, kad jas šiaip taip pala i- 
l/jfcus. Dėk ir dėk pinigus.

v
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bininkų suvažiavimas Svvan- 
sea. Ten buvo reprezentuo
jami virš trijų milijonų Di
džiosios Britanijos darbinin
kų. Pasirodė, kad mažiau 
kaip šešta dalis Angljios 
darbininkų pritaria bolševi
kų taktikai vienyti pasaulio 
darbininkus griovikiškai ko
vai su kapitalizmu. Penkios 
šeštadalės balsavo prieš bol
ševikus ir jų peršamąją re
voliuciją ir “rojų.”

Anglijos darbininkų kon
gresas įrodė, kad dabar jau 
nebe tie laikai, kuomet gali
ma buvo pagauti darbininką 
tuščiais obalsiais; parodo, 
kad darbininkai vis labiau ir 
labiau ima šaltai galvoti ir 
šaltai žiūrėti į gyvenimo re
alybes; kad nebeieško trum
po revoliucijos kelio į ko-i 
kį ten išsvajotą rojų, bet yra 
pasirengę ieškoti sau gerbū-Į 
vio ilgesniu, bet tikresniu Į 
evoliucijos ir darbininkų! 
solidarumo keliu. Nemato toplsal* 
tik gal mūsų bolševikėliai. 
Bet gal ir jie mato, jei ne
siskubina j Rusijos “rojų?”

KLIUBAI

a

V
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I LietuvąjeaP16
atgal yra mums rašęs apie 
pp. 'Turauską ir Milčių. Jo 
korespondencija yra tilpusi 
“D-ke” birželio 12-tą dienų. 
Dabar gavome iš Lietuvos iš 
'vieno žymaus ir pilnai pasi- 
tiketino žmogaus laišką ku
tina jis atitaiso mūsų Sp. 
Korespondento padarytas 
Maidas ir netikslumus. Mie^ 
lu norą dedame jo laišką ir 
šia proga norime pastebėti, 
kad “D-kas” neturėjo noro 
įžeisti p. Turauską arba d r. 
Milčių. Nebūdami šališkais 
kurios nors Lietuvos politi
nės partijos apologetais^įr 
tikėdami, kad mūsų kores
pondentas apibudino tuodu 
veikėju, gerai dalyką išty
ręs, įdėjome jo koresponden
ciją. Vargiai kas gali mus 
kaltinti, ypač už tai, kad 
patikėjome mūsų korespon
dento pranešimui apie dr. 
Milčių. Žiūrint į federantus 
iš tolo, atrodė, kad-jie yra 
užsikrėtę tautininkų ideolo
gija. Juk jie talkininkavo 
tautininkąms net tuo laiku, 
kuomet visiems jau. buvo 
aišku, kad tautininkams rū
pi ne tautos vienybė, bet rū
pi pasilikti valdžioje, ar truks 
ar lužš. Ir argi galima ste
bėtis, jei, žiūrint ištolo, at
rodė, kad federantai “tau
tininke ja?” Malonu žinoti, 
kad taip nėra. Sekantis laiš
kas tai įrodo ir šiuo atitai- 

] some mūsų korespondento 
] apsirikimą ir užbaigiame 
] klausimą.

Laišką čia paduodame,^

I' w

r •.
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Kliubai dygsta, auga ir 
bujoja. Tik žmonelė, liku
si namie, dejuoja ir iki vi-1 
durnakčio laukia vyrą parei
nant iš kliubo su pilna gal
va ir su tuščiomis kišenėmis, 
o gal ir su vėzdu.

Anglų kalboje žodis club 
reiškią kliubą, bet taip pat 
reiškia ir buožę. Kliubas, 
neturintis jokio kito idealo, 
kaip tik stiklą ir kortą, yra 
tai buo?ė, kuri užmuša iri 
šeimyninį gyvenimą ir savo 
narių idealus, atpratina na

trius nuo idėjinio visuomeni- 
Sįsuomeninį ar kokį kitą ge- nio darbo ir suėda jų sveika

tą.

Dėk ir dėk pinigus, 
ssa, ligoje gausi pašalpą, 

/ junona ir vaikai gaus pomir-
ię, bet ką tie “mažmožiai” 

ia sveikam vyrui? O 
čia dar pradės “baderiuoti”’ 
tavo pašalpinę draugiją su 
kokiais ten idealais, prašys, 
Kad ji paremtų auka kokį 
įprs tautišką, labdaringą,

“Š. m. birželio m. 12 d. 
“Darbininko” numery sky
riuje: “Įvairenybės iš Lietu
vos” tilpo žinių apie p. p. 
Turauską ir Milčių. Jos nė
ra tikslios. Manau naudin
ga bus Tamstai žinoti tų ne
tikslumų atitaisymą. Juk 
bet kuriam redaktoriui ne
malonu klaidinti savo skai
tytojus. Tikiuosi tad, jog 
Tamsta iš mano pastabų ŠĮ 
tą sunaudosi.

TURAUSKAS

Turauskas baigė juridini 
skyrių Paryžiuj Sorbonos u- 
niversitete. Stipendiją gau
davo tokią, kokia buvo ski
riama visiems užsieny moks
lus einantiems studentams.

— ■ ■ ■ ■
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ti tam tikras pareigas, sti
pendija buvo padidinta ligi 
60 dolerių mėnesiui. Tokią 
sumą jis pradėjo imti tik 
baigiant mokslus. Užsienio! 
tarnyboj Turauskas turi jau 
stažą: buvo atstovybės sek-j 
retorium ir Šveicarijoj atsto-| 
vu (charge d’afferes). Mū-| 
sų papročiais, kaip ir visa-j 
me pasauly, valdininkas že-| 
minama tik už nusikaltimus.] 
Turauskas gi ne tik baustas! 
nebuvo, bet išeidamas iš tar-| 
nybos gavo padėką už gerą I 
pareigų ėjimą iš savo minis-1 
terijos. Voldemaras pasky-| 
rė jį į Taliną, jo neatsiklaus-l 
damas, atstovybės sekreto-! 
rium su 700 litų mėnesinės I 
algos. Tuo būdu Turauskis! 
buvo keliom kategorijom be 
jokio pamato pažemintas.! 
Bet ne dėl to . jis nevažiavo į] 
skirtąją jam vietą. Nevažia-I 
vo dėl to, kad skiriamos ai-i 
gos nebūtų užtekę jam su| 

“šeimyna pragyvent sveti-1 
rnarn krašte. Jeigu negaus! 
tinkamesnės valstybinės vie-l 
tos, stipendiją dalimis išsi-| 
mokės. - |

Žmoną Turauskas yra ve-1 
dęs ne prancūzę, bet lietu-1 
vaitę. Jos tėvas — Jankaus-! 
kas o motina Jurgeliony-| 
tė, žinomo Lietuvoj fyzinės! 
kultūros srity darbuotojo] 
gydytojo Jurgelionio sesuo.! 
Abu tėvai—gryni lietuviai.! 
Turaųskienė kalba visai! 
laisvai lietuviškai, nors gi-| 
mė, augo ir'mokslus baigė] 
Paryžiuj.

Turauskai gyvena gana] 
kukliai. \ ĮTurauskienė pati] 
dirba visus darbus. Dabar] 
net tarnaites nelaiko. Juo-! 
du yra kilę iš darbo žmonių] 
ir savo tėvelių papročių nė-| 
ra išsižadėję lig šiol.

Jeigu norima užmesti Tu-| 
rauskui būk jis esąs menkas] 

' politikas ir darbininkas, tai] 
to padaryti ramia sąžine ne J 
galima. . Jis dirba daug ir 
dirba įvairiose srityse. Dir-] 
ba kiek gali ir kaip gali. Ne
bent galima būtų - užmesti 
jam, kad per daug darbo 
prisiima. Dėl jo politinių] 
gabumų tiek galima pasaky
ti, kad krintančių į akį klai-l 
dų nėra padaręs. Jei “BY-] 
TAS” nėra tokis, kokis ga
lėtų būti, "tai ne jo kaltė.] 
Voldemaro režimo sąlygose!

^-.r- ---------1----------------------------------
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.Jllįtikslą! Klapatas ir bade-] 
į^B! O tos palaipinės, tos i-| 
jįėjinės draugijos, tokios jos 
aausos!

;V'Kas kita kliubai! Niekas] 
neperša jokių idealų, 

f bereikalingos nei idėjos! 
^Šeikalinga tik išdžiūvusi 

Ikikarinė, skardos pilvas ir 
^■įoįerių kišenėje. Ir jie ne] 

jausi, oi ne! fr dygsta kliu-Į 
Tttti, kaip rudenį lepšiai drėg- 
; noje miško žemėje. Auga 
i? kliubai ir jiems sekasi gerai. 
Ljr kur nesiseks! Kandida-I 
E tų yra kiek nori. Naujų na-Į 
ęttų prirašinėjimo vajų dary- 

įf. nereikia. Patys peršasi. 
Pinigų nereiįria kęlektUdti iš 
jlirių — patys atrfėšfū Hei-I 
|ia tik turėti skystimėlio. 
ČkspertiĮ yra ir Įo netrŪks-

1 • .arĮCj-

Bet kliubai auga ir bujo
ja. .. kol prohibicijos agen
tai jų “nemato.”

• '' r -* •*

Eucharistininkų Himnas

,<•

Mes Eucharistijoj suradę 
Tave, o Duna Angelų, 
Keliaujame, Gerasis Vade, 
Golgotos fiušViestu keliu.

Tai mes, tasai, narsus jaunimas, ] 
Skaistus kaip rytmečio rasa...] 
Gražus—saulėtai jo kilimas; 1 
Galybė žėri ir drąsa. '

■ '

Neišsisems šviesos šaltinis 
Ik Amžinosios Išminties, 
Ir sielas nesiliaus gaivinęs 
Meilumas Dieviškos Širdies.

v . * J
. Širdies kultūrai padirbėjus, ,

Ižgrius medžiaginiai stabai ; • 
Nebus beturčio, dinm engėjąs,— 
Mylėsią žmonės įstabiai:

__—L. -i - ’

priimamų kitų autorių į
- straipsnių geriausia būtų 1 

kalbėti konkrečiai. |Nebuvo. | 
nėra ir nebus redakcijos, ku-

- ri talpintų visus prisiunčią- 
pius jai štrąipsniūjs, nors dėl 
to kyla daug piktumo. Man 
yra žinoma, kad gerus 
straipsnius Turauskas visu- 
met priima ir talpina su pa
dėka. Kaltinamas yra Ta-

. rauskas ir dėl perdidelės am
bicijos. Turauską pažįstu 
iš jo jaunų dienų. Bendrai 
su juo darbą dirbdamas ir 
turėdamas daug santykių to
kio ambicingumo nepastebė
jau. Tuo, ką esu pasakęs, 
nenoriu pasakyt, kad' Tu
rauskas visai neturėtų ydų.

— a

Jis yra žmogus, kaip visi 
žmonės. Bet kas yra be y- 
dųf Kokia teise “Sp. Ko
respondentas” drįso savo 
brolį mesti akmeniu! Nejau
gi jis pats būtų be nuodė
mės?

MILČIUS
Ne geriau apibudintas ir 

Milčius. Jį gerai pažįstu, 
nes su juo'dirbu nuo pat 
mūsų nepriklausomybes pra
džios. Tai yra ramus, inte
ligentingas, švelnus, darbš
tus ir kaip reta sugyvena
mas žmogus. Be to yra aiš
kus katalikas ir gilus demo * . 
knatas. Tautininku niekad 
nebuvo, nėra ir ne bus. Pats 
yra kilęs iš Aleksoto bied- 
nuomenės, sąmoningai tad 
prie tautininkų partijos pri
klausyti, kaipo prie buržu
azinės ir anti-demokratinės 
.grupės, negali. Prie Darbo 
Federacijos priklauso nuo 
St. Seimo laikų ir yra fede- 
rantiška ideologija persisun
kęs. Sprogo, Anot “Sp. Ko
respondento” ne dėl užsi
spyrimo, bet dėl pakėlimo 
balso prieš daromas Volde
maro neteisybes. To užsi
spyrimu pavadint negalima. 
Tai doro ir kilnaus žmogaus 
pažymys.

Paskaitęs, kas buvo “Dar
bininke” apie Milčių para
šyta, laišku paklausiau ar 
jis su tokia charakteristika 
sutinka. Atsakymą į tą laiš
ką dedu šičia. Štai jis: 
“Gerbiamasai •

Esu dėkingas, kad painfor
mavai mane apie tilpusį Ame
rikos laikrašty “Darbininkas’* 
š. m. birželio m. 12 d. atsilie-

A'- ?

* ^Beveik visose Chicagos ir 
apylinkių kolonijose sukur-j 
ta .fiv. Kryžiaus^ jfetųyių Ii-j 
goninės vajaus skyriai, iš
puikta laikinos valdybos, su
daryta ' reikalingos komisi- į 
jos. Jauči^ne, kad tai pa
daryta graži tiarbo pradžia. 
Draugijų valdybos ir pačios

- - x

■>. ,■ -į*

kejų, kurie rinktų "aukas 
vien iš lietuvių, bet ir 
sų. svetimtaučių.

Draugijos kolonijose su-r 
darė skyrius ir tųosė skg- yį 
ribose aukų rinkėjams rei- '^ 
kia užsiregistruoti — paduo- _■ 

|ti vardą, pavardę, adresą ir 1 
4rąugijos g$vo laiškų, kvie- pasižadėjimą pasidarbuoti 
!iant dėtis/prie vajaus dar-]Šiam šventam mūsų tauti- 
ių ir ruoštis prie ligoninės]niam reikalui, 
pašventinimo iškilmių. I Nekartą jau esame pabrė- 

Daugelis draugijų jau šį svalba lietuviams turėti 
nuosavą, lietuvišką ligoninę, 'C 
kurioj lietuviai daktarai ię 
lietuvaitės seserys bei slau- J 
ges galėtų vystyti gabumus 
savo specialybėje, kuri būt* 
[dideliu akstinu jaunimui la 
[kytis lietuvybės idealų. j 
Kiekvienas iš mūsų, eidamas 
į šį daębą, turi žinoti, kad 
jis yra it koks mūsų tautos <4 
kareivis, ne tik dirbąs, bet ir 
kovojąs už tą mums brangią 
lietuvybę, dėl kurios daug 
mūsų bočių kraują liejo, gal
veles paguldė. Nors ir toli 
nuo tėvynės gyvename, bet 
neturime teisės ir neprivalo
me lietuvybės išsižadėti. Jei 
mums yra brangi lietuvybė,1 
ji turi būti brangi ir mūsų 
vaikams ir vaikų vaikams. 
Bet kiekvienam iš mūsų de
ra gerai įsidėmėti, kad, jei 
mes neturėsime savų mokyk
lų, ligoninių, prieglaudų ir 
visą eilę kitų įstaigų, jauno
ji karta išsprūs iš mūsų ran
kų, išsižadės lietuvybės. Už 
tai mes būtumėme kalti.

Tat, į darbą visi lietuviai! 
Visi tuojau stokime į aukų 

Įrinkėjų eiles, užsiregistruo- 
kime skyrių valdybose I Pa* 
darykime šį Šv. Kryžiaus 
Lietuvių ligoninės vajų pe
niausia pasišausiu, suųia- ‘ 
žinkime skolų naštą vedė- w 
jams ir vedėjoms, kupef&s 
teks ji nešt. Ir mūsų visa vi
suomenė bus žymiai apsun
kinta, jei Šv. Kryžiaus ligo- /t 

Mano gi kaipo Valstybės Kon- ninė apsikraus didelėmis 
skolomis. /

Visi vieningai dirbdami^ 
daug padarysime, savo pa
stangas gražiausiu pasiseki- ' 
mu apvainikuosime. O kas . 
iš mūsų nenorime patys sau 
pasisekimo. Šv. Kryžiaus Ii- 
goninė yra mūsų. Jai Jirb- 
darni, dirbame sau ir ją ke- y 
liame savo tautos garbę. ' 

Šv. Kryžiaus Ligoninės 
Vajaus Komitetas ’B 

- - . f
kišenėje. Pasakyk, Tamsta,'ką gi aš turėjau da- 
ryti? Aš ir pavartojau Tamstos neatsargius žo
džius. Lik sveika! . .
1927. X. 14. Malėtai.

reikalą savo susirinkimuos^] 
svarstė ir nutarė visomis ga- 
imybėmis dėtis prie šio di-| 

delio tautinio darbo. Skyrių 
valdybos . tuojau privalo 
šauktis draugijų atstovų su
sirinkimus ir baigti prisi
ruošimo darbą.

felųomi kreipiamės į visus 
geros valios lietuvius ir lie
tuvaites, atmetus visus kitus 
reikalus, porai mėnesių pa
sišvęsti Lietuvių ligoninės 
rinkliavai. Kiekvienai kolo
nijai yra reikalinga suorga-

i.

pimą apie mane. Mano charak-1 
teristiką laikau netikslia. įsi 
“D-ko” posakio: “Milčius . . .1 
pažiūrų veik tautininkas kata
likas” galiu prisiimti sau tik 
paskutinį apibudinimą, žinoma, 
t4 “D-kįs” pavartodamas fo- 

į “tautininkas” turėjo ome-] 
nyje mano priklausomybę tau
tininkams, kaipo Lietuvos po-] 
iltinei griovei. Šioje prasmėje I 
tautininku aš niekad nebuvau! 
ir nėsu. Aš priklausau Lietuvos 
Darbo Federacijai dar nno St. I 
Seimo sušaukimo laikų, kuomet 
aš buvau išrinktas Seimo ats
tovu Darbo Federacijos sąrašu. 
Ši aplinkybė “D-ko” bendra
darbiui matomai buvo nežino-1 
ma, jei sakosi nesuprantąs, kaip Į 
aš priklausau į fėderantus. | 
_ Kai dėl tariamo mano “užsi-| 
kirtimo,” tai aš nesuprantu ko
kius faktus galėtų turėti gal
voje “ D-ko ” bendradarbis, pri
kergdamas man šią būdo ypa
tybę. Priešingai, jei jau kalbė
ti apie mano būdą, tai aš esu 
gana nuolaidus. Krikščionims 
Demokratams esant valdžioje 
aš buvau tik Seimo nariu-Jr I 
pertad ko nors nepraleisti dėl 
savo užsikirtimo negalėjau.

trolieriaus “sprogimo” (tarianti 
“D-ko” žodžiais) priežastis bu
vo ne koks aklas užsikirtimas, 
kaip “D-kas” spėja, o vien 
tikslus pildymas mano kaipo V. 
Kontrolieriaus pareigų, spren
džiant klausimą, paliečiantį val
stybės iždo interesus. \

Kad tai nebuvo koks nepro
tingas tik iš mano pusės užsi- 
kirtimas liflftfa ir tai. kad dėl 
tos pačios jfflfeasties “sprogo” 
dar. trys valdininkai, kurių vie
nas buvo net Tautininkų Sąjun
gos centro komiteto narys.

Tave gerbiąs % 
Dr. A. BBlčius”

I
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KALBOJE

(Verte iš vokiečių kalbos V. T.)

Diiižansas, perpildytas keleivių, važiuoja 
vieškeliu. Daug kalbama apie plėšikus, kurie 
siaučia apylinkėje. Kiekvienas giriasi gerai pa
slėpęs savo pinigus, nesakydamas vienok, kiir 
[jie yra. Tik viena jauna mergina neatsargiai 
prasitarė: “Aš nešioju visą savo turtą su. savi
mi. Tai yra čekas 200 dukatų vertės. Šį čeką 
esu gerai paslėpusi. Aš įkišau jį į dešinės ko
jos bačiuką. Tkiiuos, kąd Čia joks plėšikas ne
įžiūrės.” - . * * f \ v

Netrukus užstojo jiems kelią plėšikų gauja ir 
pareikalavo iš išsigandusių keleivių atiduoti pi
nigus. Piniginėse jie rado taip mažai pinigų, 

(kad liko sąvo grobiu nepatenkintu ijų.vad^
i

t 4

sušuko: ?lies
niai apžiūrėti ir surinkti iš jų bent 100 dukatų.

I Jfts galite ir du kat 
'paieškosite—tarė vienasr

’■ r

. vyras,

■

' Z 
-■v 
-X.

>£

".fil 
Mg

ną. Plėšikai taip padarė, kaip jiems patarė se
nas ponas; atėmė iš merginos pinigus ir patys

—200 dukatų.. Bet už tai ir vyrui kliuvo, kuris 
ją išdavė. Keleiviai jį barė, keikė ir net norėjo z
išmesti iŠ vežimo. O vargšė mergina tik verkė ir 
aimanavo. Bet senas vyras buvo ramus ir nepra
tarė nė žodžio. ’

Rytmečiui išaušus diiižansas įvažiavo į mies- 
tą. Uia senas vyras nematomai pranyko. Nelai
minga mergina visą naktį nemiegojo. Bet kaip 
ji nudžiugo, kai kitą dieną gavo laišką su 400 
dukatų ir tokios pat vertės segtuku. Laiško gi 
turinys buvo .toks: Miela panele, 400 dukatu ir 
segtuką tokios pat vertes siunčia Tamstai vyras, 
kurį dar vakar Tamsta neapkentei. Atleisk man 
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karto prašau' Tahistti
išbtt vęs Indijoje 10 sunkių metų ir tik 
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Leonas Vitkauskas
JIS IR JI

Jis — bernelis dobilėlis, , 
Ji — mergelė lelijėlė;
Jis šienelį linksmas piauna, 
Ji dainuoti nepaliauna.

Jam žirgelis juodbėrėlis, 
Jai rūtelių darželėlis! 
Jis daržely rūtas, skina, 
Ji linksma vainiką pina.
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Jis — Lietuvos kareivėlis, 
Ji — gražioji audėjėlė; 
Jis su priešu bekoyoja, 
Ji sial^Uėse dainuoja....

*

- • VTau, Tėvynė, jėga jauna! 
Tau, nmnruže, maiB šauni 

.■ .XV A TJ-a* - v >4. *• •'

< 

c
/

v

H,
♦ 

) .

1

fe

I

<
f



t

>7

9

>>

/

Kas pasakyta apie darbo dienos sutrum-

.57

T
s

- r -Y''
• V jį » , v*

. ? «3L •

Posakyj, ko nežinom, to 
nebijom, kartais daug yra 
tiesos, juoba valstybiniame 
yvenime. Apskirtai imant, 

link Jungtinių Valstijų Ja-
| ponija, rodos, nusistačiusi 
bešališkai. Bįgsiknisant karo 
archyvuose (kurie retai ka-

Visai užginti moterų darbo negalima, nes

galima surankioti gan įdo-
Įmių davinių. Pav., 1913 m.,

i

t i
i

nonių valandų darbo dienos įvedimas 
tų būti vykdomas pamhžėli kaip. įvai- 

ė kraštuose, taip ir įvairioose produk- 
J33PŠ šakose, nes staigus toks įvedimas vįr' 

HM vieniems būtų naudingas, kitiems 
į .2

ningas. Toji permaina daug priklanb 
šb'nūo pačių darbininkų: kuomet pasirodys/ 

jog 8 valandų darbas lygiai produktyviškas’' i 
v-; .^‘ytai ir nebebubs priežasties dirbti daugiau 
fex*ralandų. Kiekvienas- darbininku žingsnis 

. /apšvietime ir išsilavinime pašalina kliūtis, 
yž- kurios šiandien dar kaikur neleidžia to su- 

manymo įvykdinti be tautos ūkio nuostolių. 
Dar labiau reikalingesnis sutrumpinimas 
darbo už vyrų—tai vaikų ir moterų darbo 
dienos sutrumpinimas. Šitame dalyke rei
kėtų reikalauti daug daugiau. Apie vaikų 
lt moterų darbą šitaip sako Leonas XIII: 

•x “Neteisingai būtų reikalaujama iš moteių. 
ar. vaiko to, ką įtempdamas jėgas, gali pa- 

•yUaryti sveikas subrendęs vyras... Taip- 
kaikurie darbai nėra tinkami moterims, 

- • > gimusioms* namų darbams.” Todėl ir žy
mus moterų darbo dienos sutrumpinimas 
būtinai reikalingas fabrikuose netik jų pa- 
čių sveikatai, bet ir visos šeimynos labui.

«- Motina privalo daryti įtekmę į vaikus, kad 
auklėjimas būtų geras; šeimininkė taip pat 

y ■ turi pasirūpinti, kad vyrui ir suaugusiems 
.vaikams padarytų malonų buvimą namuo- 

. kad neieškotų sau pasilinksminimų ki- 
** tur, kaip pa v. smuklėse, teatruose, linksmv- 

Y bes namuose etc.
Anglija pirmoji sutnunpino motęrų 

darbo dieną iki 10, o prieš šventadienius iki 
.9 valandų. Vokietijoje nuo 1910 metų į- 
vesta moterims 10 vai., o prieš šventes tik 
8 valandos darbo. Daugelyje valstybių mo
terys dirbo iki 11 valandų.. Daug kame bu-

- vo draudžiamas visai nakties darbas, darbas 
Po žeme ir buvo pasklidas laikas, kuomet 
motinos negali darbuotis fabrikuose. Ru-

- 8U°je moterys dirbdavo 11%, o prieš šven- 
(tęs 10 valandų. Prieš karą vos tik buvo

baigtas prekybos ir pramonės ministerijos 
’darbas-sumanymas, kad moterys daugiausia 
"dirbtų 10% valandų: nakties darbas tarp 
vakaro 9 ir ryto 9' vai. ir darbas po žemių 
kad visai būtų ginamas.

Bet ir šiuo sumanomu nepadaryta užtek
tinai moterų sveikatos, šeimynos ir visuo
menės labo reikalams. Silpnesnis moteriš
kės kūnas negali be sveikatos skriaudos pa
kelti 10% valandų darbo dienos. Be to, mo
teriškė per 10%, valandų kasdien užimtą 
darbu ne namie, negali kaip reikiant, išpil
dyti vaikų auklėjimo priedermių, o per tai 
sala tėvų ir vaikų jausmai. Nors kas ir pa
vaduotų motiną, vienok auklėjimas pats 
nukentės. Netekėjusios darbininkės, dirb-: 
damos fabrikuose dažniausiai išteka nemo- 
kėdamos namų ruošos, reikalingos narni- 

^faiarn ūkiui, namų tvarkai palaikyti. Tai es- 
"< * ii paprastai moterystės ir šeimynos nesuti- 

’ kimų priežastis; kadangi tas apsireiškimas 
Be atskiras, bet beveik visuotinis, todėl jis 

^eda prie visuomenės gerovės išardymo, 
į Visai užginti moterų darbo negalima, nes 
fey. Jtastotų pelno iki šiol dirbusios darbinin

kės ir pramonė pati pulti], neturėdama pa
- 7

A

f, tij» n y

puola visas kūdikio besiplėtojimas.” įsiga ėjusį ajoi įjos

mažiau kenčia-vaikų auklėjimas pertai, kai ’
jie anksti pradeda darbuotis nebe šeimyno-.^11^ 

vj^^^abarties^teisdara skiria vaikus nuo r d\ alininkui, .tai ne- 
jdftnkk dart^inkų: vaikų amžius skaitoma ^nrią gautą rykščių per nų- 
fici nięftį, todėl vaikų amžius fabri-,ga5y,uf. n^^įn1^ ,mak>-
•ku^fMšur7u^intaS; jauniems darbini*- Gulima atsiduri, nę 
....... *c ' 1 . ^laikai zn^ąr nebegrįs.

44 A A ___ T _ __ __CkaįtLš: nuo 14 f 14)—16 (18) amžiaus 
paprastai skiriama trumpesnė darbo *diena 
kaip suaugusiems^ darbininkams. Kak1' 
darbas jauniems darbininkams yra visai gi
namas : taipogi neleidžiama dirbti kažkurio
se pramonės šakose. •

1919 m. nuo spalio mėn. 29 dienos iki 
lapkričio mėn. 29 dienos Vašingtone posė
džiavo darbininkų globos konferencija, ku
ri, tęsdama 1905 metų gegužės mėn. ir 1906 
m. rugsėjo mgu. Benio darbininku globos] 
konferencijų, norėjo būti tarptautine, bet iš 
tikrųjų tokia nebuvo, nes trūko vokiečių ir 
austrų atstovų. Vo|dečius, tik prasidėjus 
konferencijai, buvo nutarta priimti konfe- 
ręncijon lygiomis teisėmis, kaip ir kitų tau
tų atstovus; bet jie dėl kelionės trukdymų 
taip ilgai buvo sugaišinti, kad nebeverta 
bebuvo ir važiuoti. Austrai negalėję daly
vauti, nes neturėję tam reikalingų lėšų. 
Konferencija sugalvojo darbininkų globai 6 
nutarimus, kurie turėtų būti pravesti visų 
tautų, ar valstybių teisdaron; be to, suma
nė visą eilę pageidavimų, kuriais geistina 
vadovautis gyvenime, saugant • darbininkus 
nuo išnaudojimo. Pirmas nutarimas turi 
omenyje seną reikalavimą—sutrumpinti 
darb<). Jis Vašingtone: buvo remiamas tuo 
sakiniu: “Geriau yra daugiau liuoso laiko, 
negu daugiau mokesčio.” Prieita prie nu
statymo 8 valandų darbo dienos, o 48 valan
dų savaitėje visiems pramonės darbinin
kams, išskyrus grynų šeimynos pramonę. 
Išimčių buvo pripažįnta kaip atskiriems 
kraštams, taip ir atskiriems asmenims (at
sakomiems vedėjams), toliau kasyklų dar
buose. Taip pat pripažinta kiekvieno kraš
to valdžiai teisė reikalinguose atsitikimuo
se leisti tam tik sykiui ypatingus įsakymus.

Antrasis nutarimas rūpinasi bedarbių 
reikalais ir reikalauja įsteigimo viešų tarpi
ninkavimo biurų po centralinės valdžios 
priežiūra; taip pat įsakomas bent kas 3 mė
nesiai pranešimas intemacionaliam darbo 
biurui apie darbininkų-bedarbių padėtį...
' Trečias nutarimas reikalauja nėščioms 

po 6 savaites poilsio pirm gimdymo ir po 
juo; nutarimo prasmė yra toki: kiekviena 
moteris, pristačiusi gydytojo liūdymą, gali 
mesti darbą ir per tą 12 savaičių turi gau
ti tinkamų užlaikymą—iiiokestį sau ir vai
dui, jei nėra apdraudimo įstaigų aprūpin- 
a. Prie internacionalio 1906 m. nutarimo 
užginti moterims nakties darbą, pridėtas 4 
nutarimas, kurs tiksliai aptaria nakties dar- 
m> laiką, būtent vienuolikos valandų darbą, 
t. y. nuo vakaro 10 iki ryto 6; tuo metu gi
namas moterims visoks darbas ne šeimyno-|ir daug kiti) šalių; net Kinų 

 

je. Ir vaikų darbas susilaukė globos ir su- vyskupas ir vienas r Japonų 
t varkjųno.'Penktas nutarimas gina vaikams (pirmas ir ^nintelis) kar- 
iki 14 amžiaus metų visokį darbą'dirbti pra- dinolas! Radio pagelba tolir 
monės įstaigose; bet ir vaikams leidžiamas Į muose kraštuose galima bus 

fc’ETvrA W _ ' ' ~ darbas šeimynoje. Šeštas nutarimas, palietė5®^*^ dabartiiuiĮ darbininkių;
iki 18 amžiaus metų; pripažystamos išimtys 
tiktai tokiose įstaigose, kuriose negalima 
pertraukti darbo, bet ir čia tik 16 metų prie
augliams teleidžiamas. nakties darbas. Gai
la, kad iki šiandien tie 6 nutarimai pasilie
ka .tik ant -popierio, įvedus gi juos gyveni
mai, pasirodyti} jų tikroji vertė ir nauda; 
irttikitaomet pamatysime, kokią turi įtekmę

rimtoj 
votį visai negalėtų prįes dvi
dešimts vįęh£Uąrę laivą 
įj tam -tiktų .valstybė 
prask,^ J;: V-bęs) . tąd^įį 
jau pastačiusi.” .Paikutį 
laiku ką tik pąspėjo Arne^į 
kos lakūnai sugriaut 
tai ginkluojamų jų salų a

“Atsilikusioj Lietuvoj ta-Įj. svarbios strateginės 
vietos kurįos tikslas buvoį 
karui iškilus, rengti lėktu
vus, elektra valdomus, ir di
namitu naikint Amerikos 
mieštus! - Vįs. dėlto, iki šiol 
karo išvengta. Bet apie tai 
laikraščiuose nieko! Tik^ar 
nuostabu, kad Wilsąn’as vos 
išgyveno tolaus pavojingus 
laikus? . 1

Valentinas Matelis ; . . * .. t

tai praėjo, bet yra dar tokių 
vietų pasauly, kame net bai
sesnė tvarka dabar tebevieš
patauja. Rytuose, įsigalėju
si Indų tikyba numato net 
ketinius stambesnius luomus 
visuomenėj, gi šie toliau iš-, 
siskirstę į dešimts ar dau
giau! Ir joks santykiavimas

K?
męriko§ lietuvių reikalais, 
nors ir senosios tėvynės rei
kalai visados mums rūpęs, 
ypatingai (Vilniaus vadavi
mo ir Vilniaus našlaičių rei
kalai ras širdingiaųsio pri- 
tairnio.

Federacijos Kongresas ma
tydamas reikalų susirūpinti 
Amerikoje augančia lietuvių 
karta, nutarė visomis išgalė
mis remti Tėvų Marijonų į- 
kurtųjų bernaičių Kolegijų 
ir tos Kolegijos namų pasta
tymui padaryti vajų, kad 
kiekvienas lietuvis - lietuvė 
paaukotų bent vienų dolerį 
tos taip reikalingos Kolegi
jos namų fondui, Kadangi 

Jau keletu kartų buvo pa-Į Am. augantis lietuvių jauni- 

motėm darbo sutrumpinimas pakelti] vyrų 
** jdarljo .vertę; dabar gi darbininkės, besivar- 

žydamos su darbininkais sumažina visų mo
kestį. .

.....

' *!■

Z• Y pinimą užaugusiems darbininkams, ar dar- 
į iį bininkėms, dar labiau tai reikia pasakyt i a- 
.jy.'^’Pie vaikų ir jaunų darbininkų darbą. Tok- 

sai darbo sutrumpinimas reikalingas jų gy- 
Vy^‘s sveikatos apsaugai. Net, jei fab- 
rikuose būtų pašalinta visa, kas gali kenk- 

£ A ii jų sveikatai, ir tuomet dar aišku,' kac 
hevisai išsiplėtojęs kūnas sunkiau, pakelia 
Vienodą fabriką dąfbą, negu įvairių laukų', 
Het amatų darbą. ■ (

(-j W "' r ri ' , *, y f-

, *?7Pridera daboti, sako Leonas XIII, kač 
z vaikai nestotų fabrikuosna prieš tąjį amžių, 

kuomet kūnas su ‘dvasia drauge dar gana 
stiprėjo: 'jėgos, augančios kūdikystės

t ^ateities x,
ir neti 

aį ?susiptafelįįl 
šų parhma jiems' 
dilihga.' Todėl 
dienų vwbsr'lie?uviU'^ 
jos privalo tinkamai p 
nėti ir prie tos 
rinkti aukų-Vi 
čių prieglaudom^ pak 

Visi Federaeijoš 
kur tokių skyrių 
Federacijų prikiš 
draugijos ar centraliųiųį: 
ganizacijų kuopos ar šiai] 
Lietuvą mylinti lietuvpE^ka^ 
tulikai prašomi pasirūpinti^ 
kad spalių 9-tą dieniu 
niaus lenkais užgrobimąjįie 
ną tinkamai paminėjus^dt^ 
rengiant tam tikrų t ' 
su atatinkamu pro 
to vakaro pajamas 
Vilniaus ir kitų užg 
Lietuvos žemių našlaičių^ 
reikalams.

Geresniam supažindi 
Amerikos lietuvių si 
grobtų žemių lietuvių', 
timi Vilniaus lietuvių^ 
jai ketino atsiųsti savė*‘Įa® 
tova Amerikon, tokiu atltc 
vu yra numatę nenuilstetft! 
lietuvių darbuotojų pottęrljfr 
miliją Vileišienę a. a. dak 
ro A. Vileišio žmonų. F 
raeijos Sekretori jatas 
gavęs žinių kad poni 
šiene esanti jau kelyje Mfoųi 
mžilgo būsianti New 
Kuomet poni Vileišiui 
vyks, jos darbų planas bu 
paskelbtas spaudoje. 

Taigi turėdami 
lietuvių atstovę tuo labj 
privalome . spalių 9-tų di 
tinkamai paminėtu ' 

Taigi visi už Vilnių!* 
Fed. Sekretori

180 Hale Avenue, > \
Broklyn, New York,

ši]

net tokių luomų (žemiausie- 
ji), kurie vanįens iš šulinio 
pasklido aukštiesiems. luo
mams semt negali;' jei šie 
praturtėtų, ir gražesniais rū
bais dėvėtų, užpultų juos ir 
apiplėštų! Tačiau, Britams 
jų žemę valdant, pradėta 
bandyti įvesti demokratijos|skelbta vardai žymių svetini-Imąs reikalingas , gerai su

  

tvarką bent politiniame jųjtaučių kurie sutiko įeiti į {tvarkytos ir jaunimui pri- 

  

gvvenime. Dar nedrįsta vi- Šv. Kryžiaus ligoninės va-taikytos organizacijos, Kon- 
soj plotmėj tai daryt, ir vie-| jaus generalinį komitetą. Tųjgresas nutarė visomis išga- 

  

noj Ceylon’o saloj temyginaj asmenų vardai tai bus tiltas, lėmis remti Am. lietuvių 
visiems gyventojams virš 30|per kurį galėsime prieiti]“Vyčių” organizacijų, tei- 

  

metų, į .luomų neatsižvel-jprie turtingesniųjų Ameri-jkiant jai visokių galimą pa- 

  

giant, .suteikti .pilietybę,| kiečių prašant ligoninei au-j ramų.

“Neliečiamus” ketina mo-jkų. Malonu yra pranešti,! Federacija įvertindama či- 

  

dnti lygiai su aukštesniais, j kad į tų vardų skaičių ga-jkagiečių lietuvių nuopelnus 

  

ir manoma visuomenę laikui Į lime įrašyti ir vieno labai j paadrytus lietuvių ir Lietu- 

  

bėgant padalyt rientysę,|žymaus daktaro - gydytojo| vos labui ir kad parodyti sa- 

 

kaip ir civilizuotuose kraš-i vardą. Juo yra Dr. Hermanįvo solidarumų jų pasiryži- 
tuose. Ar tai pavyks, dar sun-|Bundesen, buvęs ChicagosĮmams, Federacijos Kongre- 

  

ku spėti. - .. [miesto sveikatos departmen-Įsas nutarė čikagiečių stato-

|to vedėju, o dabar esantis {mai šv. Kryžiaus ligoninei 
i kambarį ir 
Chįcago direktorium ir vie-Įprašo visų Amerikos lietu-

ŽYMUS DAKTARAS ŽADA 
, PARAMį

KardhioUts’Vėrretti, Apos- (™e ^amtdiy Distriet of | įrengti vienų 
fališkas Delegatas atvyko . į
Sydney, Australiją, kur dvi-lno didžiausio dienraščio va-Irių tų sumanymų savo auko- 
desimts devintas Eucharisti
nis Kongresas prasidėjo 
Rugsėjo 6-d. ir tęsės iki 9 d. 
Labai prielankiai visų sutik
tas, sulaukė ypatingo pager
bimo-’ nuo šalies Ministerio 
Pirmininko,; «T. R. Davin 
(Metodistų .tikybos), Jcurs 
savo priėmimo kalboj pabrė
žė Katalikų, visuomeninio 
veikimo nepaprastus nuopel
nus. Per šita Kongresų įvai
riomis kalbomis pasakyta 
daug pamokslų. Auksinis 
kielikas buvo popiežiaus do
vanotas Sydnęv’o Katedrai. 
Kardinolų ir vyskupų buvo 
iš Airijos, Anglijos, Prancū
zijos, Ispanijos, Vokietijos,

karnose — “Daily Nevvs” 
sveikatos skyriaus vedėjas. 
Kadangi jisai yra labai po
puliarus žmogus, dėlto skai
tome, kad jo asmuo žymiai 
prisidės, prie Šv. Kryžiaus 
ligoninės vajaus pasisekimo.

Dr. Herman N. Bundesenfnių nuo amžių Lietuvos 

 

savo sutikimų prisiuntė per {sostinę, kurios mes niekados 

 

Ekzekutyvio Komiteto narį | neatsižadėsime, taigi kaip 

 

— Dr. S. Biežį. Žemiau de-|praeity, taip ir šiais metais 
daine jo laiškų, 
sveikina lietuvius, dirban
čius taip svarbų darbų. Laiš
kas taip skamba:

mis paremti.

910 JI SPALIŲ DIENA
Kadangi spalių 9-tą Lie

tuvai padalyta didžiausia 
mūsų “brolių” lenki} skriau
dų išplėšiant Lietuvai Vii-

f

kuriame I ir iki Vilnius nebus atvaduo
tas spalių 9-tą dienų laiky
sime gedulo diena ir tos die
nos uždarbį turime skirti 
vilniečių lietuvių reikalams. 
Kadangi t Vilnių išvaduos 
tiktai susipratęs Vilniaus ir 
kitų užgrobtų žemių lietuvių 
jaunimas arba beųt daugiau
sia prisidės prie Vilniaus iš
vadavimo ir paliokų vergi-’ 
jos, taigi kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio yra. pareiga 
paremti ta Vilniaus lietuvių 
jaunimų visokiais galimais 
būdais.

Vilniaus Lietuvių Labda
ringosios Draugijos Komite- 
tas (buvusia Komitetas nu- 
kentėjusiems nuo karo šelp
ti) turį įsteigęs 12 prieglaii- - -k — . - •

“MOTINOS 
Drama 3-jų

— ir— 
“APKALBOS IB M 

2-jų aktų 
Rankraščių kopijas 9 
gauti pas:

JONĄ TAftVTiMO

Dr. S. Biezis 
2209 W. 22nd St. 
Chieago, III.

My dear Dactor Biezis;
Pardon my delay in ans- 

wering your letter of recent 
•dale. I have been ont of town;

A ’ I feel that yott irę doing 
a magnificerrt piece of work 
in an unselfish way, and the 
least that I could do woųld 
be to aid yon. Call on me for 
anything that I. ean do in 
this Jaudable undęrtaking of 
yoųrs. t shall be glad to see 
yon at'any titne that is con- 
venient for vou.

With kind personai regards, 
and trusting the- delay in 
ansvčering has caused yott no 
inconvcnienee, I am

Cordially Vours,

Herman N. Bundesen, 
Director of Health.• .<4-i 

Toks gražus Amerikiečių 

hje tiems mtanmams ąvenunan įvesti. Į ¥aWžia pavalau
-tj. _ ~ , i prie karo su Ameriką, ir dideliu akstinu įtempti■ - j’cru.t „ • -J’ ’ • —•

girdėti pamokslai.

titbtąučįų J mums

padėti, turėtų raginti visus 
lietuyW Stati1! tfttkų rinkė
jų eiloį^jgarių vajus jo

kiu būdu negalėtų hflti sėk-. 
^^įįtLr VaįaĄt ^prnį Aip 

bo dienos trumpinimų, reikia dar paminėti, Ibūtų beabejo tatai įvykdinu-Įvisas savo pajėgas šiame ytt- ką jitkėjų komisijos inojf» 
kad ankstyvesnis darbo užbaigimas prieš [si, jei 350,000,000 dolerių pa-Įjnj ė ir Energingai ruoštis Į prįvalo imties darbo — 

« . _ . • _ „ . . .. . bHisaoti darbininkus, . i
. Sp,Kom.< 

a,l2423 W. Marųuette Rd. V Še 
r Chięągb, Ulinois

. w. B .. i . V i .. įcUCiiv vUOSV in.uj.iv acv<ii na-gysrtam ateih^.pikaliĮi padauginti pramo-La p^b^) tah}
n< s . Į^itenjacionalio darbo biui^' - r -
vi /Įtįyba 1920 m. glūdžioje susirinko Pary- 
žir

Kalbant apie vyrų, moterų ir vaikų dar-
rinififtM

seknridienite'ir šventes grisiems' darbi hĮn- 
kams, ypač Moterims labai gi ras ir geiSfil 
nas daiktas, kaip tai jau nesenai dar ptb4

iro* vo? pastangų
¥ėb^ inivw<>.ini4kavitno -* prie ligoninės pa- 

> inę-Jjšyeptinimo kuris, n

y
4*?^ f;
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Bijūnėlis

ir darbus.

J. B.
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M. Songaila
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} užgyrė.

Valdyba

Įvairios Dainos
' KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS KOMP. TALLAT KBLPSOS DAINOS
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rūpi visai tautai, n
patrijotingais dar

jusieji lietuviai J
vairiausiais būdais

ių atgauti. Ir kuomet
gp lietuvių su lenkais gin- 
keliamas Tautų Sąjungoje, 
>s Katalikų Draugijų Fe- 

skyrius Rugsėjo 2 
sušaukė dideliai skait-• *■ •' viešą sueigą r-Maironio 

j, kuriame Vienbalsiai< T - ' • nta sekanti rezoliucija:
S ’ ‘ i Į J 

uanians and Ainericans 
<rt Worcester during mass- 

ing today, unanimopslv 
ved to reųnest the League 

Nations to restore justice 
tie Polish-Lithuanian bor- 

by using it’s power to 
^liberate Lithpanian capitol 

fromthe Polishmįlitary 
»ation. The violation of 
nations by bigger powers 

. tee spreading the germs of 
War through the whole world. 
The League of Nations should 
abrogate masini that “Might 

;is Ri^it,” ,in order to pre
serve the peace of the world 

" to spread the League of 
Nations’ respect by thinking 

anity.”

įTą pačią dieną rezoliucija iš- 
. X. • ■ rr, . « '

. . sostinės. Vilniaus mio 
nrilitarinSs okupacijos. D 
S.^18tybių nuoUtin^ į-? 

nas ■ nepriklausomybės;
> teisių mažesniųjų, plečia karo 

^peBOSi po visą pasaulį. Tau
tų Sąjunga privalėtų nuversti 
posakį “Kur galybė, —-. ten 
teisybė, ” kad tokiu būdu ra
mybė galėtų gyvuoti pasauly
je ir Tai ^Sąjungos pagarba 
galėtų fcįrti mąstančiosios 
žmonijos tarpe.” >

Tos*vietines lietuvių drau- 
gijos, kurios dėlei savo ne'lem
tos'pakraipos negali prigulėti 
į Katalikų Draugijų Federaci
ją, jos susitarusios su antro
sios vietos lietuvių parapijos 
klebonu kun. J. Čapliku, Rug
pjūčio 27 dieną taipos-gi pri
ėmė rezoliuciją užtariančią lie
tuvių teisę į Vilnių. Tas paro
do. kad vorcesteriečiai, kurie 
karo metu daugiausia suauko
jo per Tautos Fondą karo 
vargdienių šelpimui ir kurie 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rimosi metu daugiausia išpir
ko Lietuvos Respublikos pa
skolos lakštų, jie ir nūnai gi- 
liai-patriotingai nusistatę sulig 
gimtinio krašto. (

R. J. K

į Šveicariją, Tautų Są- 
sekretoriui. Siuntimo 

..padengė susirinkusioji 
kuri vienbalsiai reeo-

, užgyrė.
^lietuviškai rezoliucija skam-'j 

sekančiai:
. ..^Viešasis šios dienos WqiC 
ce&ter’io lietuvių ir amerikie
čių susirinkimas vienbalsiai 

^nutarė Tautu Sąjungai pa
reikšti, idant grąžintų teisin- 

ą ant lenkų ir“ lietuvių _ 
panaudodama savopa- 

paliuosavimųi Lietuvos

> • zCi

HARTFORD, CONN.
“ t

“Darbininko” skaitytojams 
gal bus naudinga sužinoti ką 
liartfordiečiai veikia ir ką nu
veikė per pastaruosius porą, 
mėnesių, -v.

Svarbiausias ir didžiausias 
buvo darbas tai prisirengimas 
prie LDS. organizacijos seimo 
ir A. L. R. K. Federacijos kon
greso ir surengimas šeiminių 
prūmogų.

Kur jau yra buvę seimai, tos 
kolionijos lietuviai darbininkai 
jau žino kiek darbo ir pasi
šventimo reikalauja tinkamas 
prisirengimas.

LDS. Seimas buvo svarbus 
ir turtingas nutarimais. Mes 
darbininkai džiaugiamės, kad 
viskas praėjo gerai ir kad pa
daryta pasiryžimų ir pasižadė
jimų dirbti organizacijai, kad 
išauginus į didžiausią organi
zaciją lietuvių darbininkų A- 
►merikoje.

Mūsų organas “Darbinin
kas” čia yra plačiai skaitomas 
ir užtai malonu į jį rašynėti ži
nutės iš lietuvių veikimo.

Čia nors trumpai parašysiu 
apie šv. Juozapo draugijos 15 
metų sukaktuvių apvaikščioji- 
mą kuris įvyko liepos 22 d. 
Aprašymas suvėluotas iš prie
žasties seimų.

Šv. Juozapo draugijos su
kaktuvėse dalyvavo beveik vi
sos vietos lietuvių draugijos 
ir kuopos. TTž tai šv. Juozapoj ~ 
draugijos valdyba ir nariai vi-

Ugiją.''^Pakvietė ir kitas 

draugijas ir. kuopas prisidėti. 
Šiam darbui pritarė ir jau pri
sidėjo šv. Juozapo, šv? Jono 

šv. Elzbietos, Gyvojo Ro
žančiaus draugijos^A. IA U. 

N.- Kliubas, A. L R. K. Susiv. 
89; kp., Moterų Sąjungos 17. 
kp., LDS. 6 kp.

Šių draugijų ir kuopų atsto
vai jau turėjo susirinkimą ir 
išrinko valdybą. Į valdybą į- 
ėjo Garbės pirm. kun. Jonas 
Ambotas, pirm. A. Tamošiū
nas, vice-pirm. R. Mončiūnie- 
nė, rast. J. Bernotą, kas. T. Če- 
batorius. ..

Visuomenės supažindinimui 
su naujos draugijos tikslu nu
tarta rengti visuomenines pra
kalbas.

Lietuviai turi,susidomėti šiuo 
taip^ svarbiu darbu ir į ren
kamas prakalbas gausiai atei
ti.

z v

Mūsų jaunoji karta be tėvų 
globos ištautėja ir sutirpsta 
amerikonizino katile. Mūsų y- 
ra šventa pareiga rūpintis naš
laičiais, kad juos išauginus ge
rais lietuviais ir piliečiais.

Naujos draugijos vardas y- 
ra Našlaičių Šelpimo draugija. 
Tad visi paremkime šios nau
jos draugijos kilnius sumany
mus

CM^gfe^pskriČib1 ėUfiik 

rinkimas Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambary 
(West Side>. “Draugo” re- 
daktorius'Tu Šimutis buvo šio 
apskričio atstotas LDS_ seime. 

Šiame susirinkame p. Šimutis 

išduos raportą iš to seimo ir 
gal galėsime- nustatyti savo 
apskričio • atjęi^es darbuotę. 
Visi* cliicagiečiai L. D. Š. na- 

’riai-ės malonėkite atvykti į šį 

susirinkimą.

EASTON, PA. •'
LDS. 40 kuopos susirinki

mas Įvyks spalių 7 d., tuoj po 
sumos šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. .^Malonękįt, visiy^ia- 
riai atsilankyti ir . mėnesines 
mokestis užsimokėti, nes pų 
vasaros vakacijų-liko užvilk
tos. *.

HARTFORD, CONN.
S'

5 d. rūgs, atsidarė parapijos 
mokykla. Vaikučiai po ato
stogų sugrįžo j mokyklą. Šiais 
metais viso vaikų yrh apie 300 
po globa Seserų Pranciškiečių.

Draugijų išvažiavimai taip
gi užsidarė. Dabar pramogos 
prasidės svetainėse.

7 d. spalių bus didelė vaka
rienė parapijos naudai.

Jaunimas, kuris vasaros me
tu buvū išsisklaidęs po visur, 
dabar vėl grįžta prie veikimo. 
Vyčių kuopa turėjo skaitlingą 
susirinkimą rūgs. 3 d. Išrink
tos įvairios komisijos. Paste
bėta. kad ir merginos jau ne- z w
nori apsileisti vaikinams ir 
organizuoja basket bąli ko
mandą. Čia yra smArkių mer- 
ginų ir galima tikėtis, kad 
joms sporte seksis, kaip ir. vai
kinams. -

Apart žaidimų darbuojasi ir 
parapijos naudai. Jei yra kas 
rengiama, tai visi stoja dar
ban. —

tai eikit nusifo- 
patyrusį fo- 
KLASTON.

>, ėhru į itnbas

* - —i< \

e, tnrin dar išradimą . 
jūsų paveiks
lo. Ateikį

z

Labdarybės Dr-ja 

čiui, AVorcesteryje, keletą me
tų atgal, tapo sutverta Labda-3 

rybės Dr-įį. Šioji dr-"ja, pe; 

savo . gyvavimo, Įaiką, padan
■ ' ' ■ . . labai daug gero rietos lietu 

viams pavargėliams. Ji sušel-J t^ 
pė daug pavargėlių 
maistu, rūbais, ir pinigais1.! 
Prie jos priguli visi .kilnesnės-' < 
dvasios žmonės; šalinasi tik^^? 
tie, kurie yra pamirkę gėrimo* 
arba visai jau užkietėję šykš- »:.’4 ; 
tuoliai. Tokių vienok, ačitf‘ ^4 
Dievui, nedaug! \ ’

Tag Day ; f

Paskutiniu laiku, šioji dr-ja 
tapo inkorporpota. Naudoda- 
hiies tuom, valdyba ir veikles
nieji jos nariai, norėdami pra
plėsti savo -reikimo dirvą, iš- 
gavo miesto leidimą daryti vie- ’ 
šą rinkliavą — Tag Day. Tai 
įvyks 22 dieną šio mėn. Šioje 
dienoje, vietos lietuviams rei
kėti} pasidarbuoti labdarybei 
dvejopu būdu. 1) Kiekvienas 
lietu vys—vyras ir moterė, vai
kinas ir mergelė — galįs rink
ti, turėtų tapti auj<ų rinkėju. 
2) Patiems-gi lietuviams, tą 
dieną reikėtų duosniai aukau
ti labdarybės reikalams. Ir tai 
delei to, kad artimo meilė pa
rodoma ne žodžiais, bet darbu.

Kur registruotis

Norintieji aukas rinkti pri-r 
valo užsiregistruoti. Tą gali
ma padaryti paduodant savo 
vardą dr-jos valdybai arba, 
rinkimo išvakarėse, atėjus į šv. 
Kazimiera bažnytinę salę. Čia 
kiekvienas rinkikas bus aprik

niui. palinksmino visus. 
,su maloniomis dainelėmis ku- 
rioĮ tikrai priminė visiems jog 
“Lietuviais esame mes gimę.

Išleistuvės
- .••• ' '

Pastaraisiais laikais įvyko 
“ Karewell įtarty.pp. Bau

binų stuboje, kurių dukrelė O- 
nute įsvhziavo sv. Kazimiero 
vienuolynan. Dalyvavo apart 
būrio mergelių dvas. vai. kun. 
Virmauskis, kun. Kneižis,varg. 
J. Banys. Dovanų apturėjo 
apsčiai ir nekurias išvežė ki
toms sesutėms. Pempe

i<S£asys” ir “Pamylėjau va 
^įįit” JT. Kranickas dainavo 
dvi Petrausko dainas “Karve
lėlis” ir “Šią naktelę.” Bai
giant programą abu sudainavo 
tris duetus: \^Skambančios sty- 
gos,” “Oi berneli vientury” ir 
“Valio valužė” iš operos “Šiė. 
napiūtė.” Garbė mums lietti- 
viamš turėti, savo tarpe tokius 
dainininkus kaip S. Greičienė 
ir J. Krasnickas.

• Šį visą lietuvių programą 
prirengė muz. Vincas Greičius, 
kurįs turėjo garbės dalyvauti 
ir tarptautinės miesto tarybos 
posėdžiuose ir atstovauti lietu
vius.

Jauna v^tė, trylikos metų 
mergaitė, kuri akomponavo 
dainininkams, vra padarius di
delį žingsnį muzikoj pirmyn. 
Tau. jauna panele, stovi prieš 
akis graži ateitis ir augšta gar
bė muzikų tarpe.

Geistina, kad ateityje prie 
panašios progos visos lietuvai- 

‘ tės Įsigytų tinkamus senovės 
’ lietuvių kostiumus

Anglų spauda plačiai apie 
lietuvius rašė ir įdėjo paveiks
lus L. V. jaunamečių skyriaus 
mergaičių.

A<
r
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CLEVELAND, OHK)
*4 'A'

Kas kart vis daugiau 
daugiau lietuviai ima dalyvu- 
mą svetimtaučių tarpe pasidė- 
kojant muzikę Greičių šeimos 
gabumams ir įtekmei svetim
taučių tarpe.

Rugsėjo 3 d. (Labor Day) 
įvyko trisdešimts dviejų tautų 
koncertas, “Brookside Par
ke/’ kurių tarpe turėjo garbės 
ir lietuviai dalvvauti. Tai vra.

* 1 

L. V. 25 kuopos jaunanietės 
mergaitės ir dainininkė S. 
Greičienė ir šokikai. Taipgi ir 
J. Krasnickas, baritonas.

Brookside Stadium, kur įvy
ko tautų minimas koncertas, 
rodos lyg tam tyčia gamtos 
prirengta vietą, panaši į seno
vės Romėnų areną. Viduryje 
slėnis, kur yra ir estrada ir 
dalyviams sėdynės, o aplinkui 
visą, kąlnas įmonėms susėsti. 
Daug įvairumo pridavė viso
kių spalvų tautų kostiumai, 
ranki} darbai..

Programas buvo gana ilgas, 
susidedantis i£ dainų, tautiškų 
šokių ir atletuos. Programo 
pildytojų buvo apie du tūks
tančiai, klausytojų Siuitas tūk
stančių. Šimtas penkiasdešimts 
policistų darė tvarką. Bene bus 
pirmas sykis CleVelande su
traukti tiek daug žmonių.

Lietuvių programas prasidė
jo 4 vai. po pietų. Laikas pa
togus. Visa minia turėjo pro
gą išgirsti lietuvių'dainas ir 
šokias matyti.

Programą pildė L, V. 25 kp. 
jaunamečių skyriaus mergai
tes, suaugusiųjų 'rinktiniai šo
kikai ir Stase Greičienė. Paša
linis J. Krasnickas. Jaunuo- 
lės mergaites gražiai sudaina
vo dvi daineli ir žaidė “Aguo
nėlę,” šoko “Noriu miego” ir 
“Klumpakojį.”. Suaugusiųjų 
skyrius šoko gražiai ir gyvai 
suktinį ir dvi polkas, griežiant 
miesto orkes 
iš 25 i __________
tuviškais šokiais pasitenkino, 
net orkestras. vadas diriguo
damas bandė šokti. Šokiuose 
ėmė dalyvumą J. V. Gadausg 
kas su žmona, K. Štaupas iš 
Detroit, su vietine p-le A. Ki- 
veriute, ^B. Kapalinskas su p-le 
V. Simonaite, S. Baranauskas 
su p-le Maryte Skodžiute. P-lė 
Skodžiutė, kaip girdėti, daug 
dėjo pastangų prie įvykdinimo 
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LAWRENC£, MASS.
Daržovių puotai-™-

Rugp. 26 d. įvyko taip va
dinama daržovių puota. Dar
žoves paaukavo vietos darži
ninkai. Klebonas kun. Vir- 
mauskis visupirma padėkojo 

f gaspadinėms, aukotojams, vi
sai komisijai kuri prisidėjo ir 
atliko sunkų darbą. Kalbėjo 
ir kun. Kneižis, P. Amšiejus, 
vytis, kurio sesutė jau vienuo
lė sesuo Amedija ir svečiai da
lyviai: kler. Skalandiš, klerik. 
Ruseckas, stud. Venis. Iš pa-

WORCESTER, MASS.
Gražios pasekmės7 

/

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas, kuris buvo 12 
d. rugpjūčio “Maironio” par
ke nusisekė kopuikiausiai. Pa
rapijai atliko gryno ^pelno virš 
$600.00. Tai buvo istorinis iš- 
važiavimas. Nors dabar mūsų 
mieste yra dvi parapijos, bet 
abi gražiai gyvuoja. Garbė šv. 
Kazimiero parapijonams kurie 
gražiai darbuojasi savo bažny
čiai. Mes taip visi vienybėje 
dirbdami su savo klebonu nu
veiksime dar daug didelių dar
bų ir mūsų parapija da geriau 
augs ir bujos.

Raudonųjų manievrai

Tą dieną mūsų raudonieji 
jrgi turėjo^išvažiavimą šalę pa- 
fa^jeS^'isvižiąv®. Norėjo 
pakenkti parapijai, bet nepa
vyko. Žmonių nepatraukė nė 
“mėnulio šviesa” nusilesęs se
nukas. Jis visą dieną šoko kaip 
padūkęs burliokų džiką arba 
kaip jie vadina “RaskamO- 
rofskij.” Atrodė kaip italų 
pilietis su beždžionė. Čia lie
tuviai susipratę, uoliai remia 
savo bažnyčią o ne bezdžionka- 
vimą. Bet aš manau, kad lai
kui bėgant ir jie susipras.

Kapliuks

•f
/.

X4
»’ Z.

i: 
pintas dėžute, tam, tikru auką^'t^ 
rinkti įgaliavimo ženklų iZsu- 
žinos sau paskirtą rinkimui .? 
•vietą.

Tikimės Worcester’io lietu
viai tinkamai sunaudos šią 
progą. Tat, visi į darbą!

Aa,

( »

Vienam Bahnri Prie Fortepijono
Ak, mygu tave____ ' <
Bemini, nevesk pačios ______
Graži 4U girdR_________________
Mefl®____________________________
Meile uždegta krutins__________
O pažvelgki_____________________
Visuomet širdis surakinta________
Penktos linksmos dainos________

Duetai
Moterų Sąjungos Imnaa ________
Skrenda, lekia rūsių mintįs______

r . / /1 " MŠInm (abrui

1. 
.2.
3.
4.
5.
6.
7.
&

.75

. .65 

. .50 

. .60 
>1.00

1. a) Eisiu į girele b) Ui, ri, ai, Dieve
2. a) Aš pas ttvttį b) Močiute mano
8. a) Mergvakario teina; b) EŠ, TA

4.

.25
35

J5

5.

6.

9.
1®’
11; Trisdešimt dainų
r, - į ' _____;___

12. (rinkim'šalį Lietuvos _
13.
14.
15.

.50 

.75

veli, Teveli .----- ------ ■ --------
a) MoBote, miego nerti* b) Oi, 
varge, verge ----------------- --------------
a) Aš tpli nuleista; b) Tris drie- 
nas (dzūkiška) ----------------------------
a) aš buvau mergelė; b) Ir at
itik® sakalėlis . . — - - ----------
a) Oi tu, lakfitkigūle; b) Vanagėlio 
tupėjo rr_------ ----- -------------- 35

- į ' .40

7.

8. Tacflfiri Šokiai L -

. .50

. .50

. .25

. .50
•75l

17. ■' a) Mauš vasariU, b) Tu insno mer
gele, e) Kbėga mergyt?------------- '

. J8. ą).KaįP fiavau jamnaa, b), žfu-
•■^' rab anksci rytų, e) AI užgAmkoi

Lietuvoj------------

Giesmė i Šv. Kazhnerą _ 
Lietuvos Vyfių lianas _ 
Pirtnyn ’ j kovą _ _____

9. Tautiški Šokiai —

KOMP. M. M9HLAUBK0 DAINOS
1. Apvesdinkite maoa -i— *
2. Šių nakclaly (daukfiBta)
X “ “
4.

~ .56 5.
6.
7.

.50

35

J5

35

____ ieo.0
______ v____________ , _________ .30 

Jrtjan dfaną (aTųpftum baloui)____  .60
Ko lfadfc sveteliai ------------—-
Siunta Bume motfnfiė i—-----——.
Vai aš paktragm -  J—L
Šauleli Rautem -----------  L—

K0XP. ▼AlflMTO DAIN08 
Jan kellaa Ltetan!----------------
Dvi dainos i—---------------------
Mfisų SoMii L_______________ -
Mūsų Šokiai IL----------------- i--------

GUDAVI«AU8 DAINOS 
onlos įvairia dainos - 

Trys dainoa ____ ____________

; „ vautikuontis .
— — s

~Z25 “
'*35.

35

a) Eikš mano mergele, b) Ai atiti
kau žydeli, c) Kam ankad kelefe 
a) -Mlels tėveli, b) Oi skauda gal-< <•* 
relę, c) Atsigėriau žalio vyno 
a) Oi 
Kalbift jaunas S 
rijau tfitą k-ii.
a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va-r 
nagtiis, e) Kur N<

~ Ma-lrulia | į-S

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip: 

“DARBININKAS” g

■ 366 W. Broadway, Sonth Boeton, Mana.

19.

20.

21.

22.

1.
2.
3. 

.50 4.

.50

rf' f Z* Z ' *
* r • • z

■ *z-

A..

.30

.40

.30

.30

40^ *

.40

'Lt35



Dalyvavo ir lietuviai

Telefonas 
ton 1463-J

Naujoje Anglijoje jis yra 
visiems gerai žitiomas kaipo 
geras muzikas ir choro ve
dėjas. Jis vargonininkavo 
Lawrence, Mass. pas kun. 
Virmauską ir kitur.

Jaunavedžiam linkiu il
giausiu metų.

DĖMOKRAtŲ PAKtiJOS 

KLIUBO VAKARIENĖ

bininko”

parapijos Balius 
PAVYKO

. ■ K • •

Cambridgiaus lietuviu pa
rapijos balius, rūgs. 3 dl’ pa
vyko. Para]ūjai liko gryno 
pelno apie $250.

P-NAS VIESULĄ SUGRĮŽO 

IŠ Lietuvos
/

P-nas Kazvs Viesulą, bu- 
vęs . Lietuvos Vyčių pirm, 
pereitą savaitę sugrįžo iš 
Lietuvos.

Pereita antradienv, ap- w *■ k v k 
laukė 4iDarbininko” redak
ciją.

Jis beveik visą laiką sir
go. Šiek tiek pasigydęs Lie
tuvoje grįžo pas tėvelius į 
Nonvoodą. Dabar žada ke
lis mėnesius ilsėtis, kad pa
taisius sveikata.

4-TAS METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia Lietuvių Vaizbos Butas 

SĖPTEMBER-RUGSĖJO 23 D., 1928
•_ * c (atkelta iš Labor Day) *
VOSE’S PAVILLION MAYNAED, MASS.

visą dieną iki vakaro vėlumos
Bus muzika, atletiški lošimai, plaukimo lenktynės, rinkimas 
Gražuolės Lietuvaites ir daugybė kitų įvairybių. Smulkmeniš-

u n —
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

; Lietuvos Dukterų po glo
ba Dievo Motinos draugijos 
susirinkimas Įvyko antradie- 
hy. Susirinkimas buvo ne
gausus,- bet trumpas ir turi
ningas.

. GEN. J. H. SHERBURNE
kuris eina į Republikonų nomina- 

», ciją dėl Leitenanto Gubernato
riaus turi stiprią paramą nuo di
desnių pasiturinčių vedėjų ir yra 
tikras gauti visą balsavimą nuo 
Pasaulinio Karo Veteranų organi
zacijų ir tikras laimėti balsavima. 
Dūli yra antroj eilėj Shėrburne. 
,Gen. JSherburne yra turėjęs kelias, 
gana atsakom indras pozicijas poli
tikierių tarpe. Jis buvo du kartu 
išrinktas delegatu į Republikonų 

x SeimUš. Prie to buvo tarnyboj 
per 25 metus į National Guard 
Massachusetts valstijos.—Skelb.

-------------------------- a-------------------------

dreestei\'Mal<

raičiai iš Schenectady, N. Y. 
šią savaitę atvyko automobi
liu tęsti “iriedaus mėnesį.” 
Pabuvę keletą dienų grįžta 
į namus.

P-nas Grigoraitis yra var
gonininku Schenectady, JT.

NUdA-tdNE YRA GERIAU-Į 

SlOĖ GYDUOLES nuo 
NEfetŲ IR KRAUJO

--------— t

tldį
Ponas Willie Rabb, Charlottfe, 

N. C.,, atrašė laišką išdirbinėto- 
jams Nuga-Tone,' ir tame Laiške 
mini tokių dalykų, kurie gali pa
gelbėti ateiriančiom gentkartėms. 
Jis sako: “Prieš vartojimą Nuga- 
Tone, aš nebuvau sveikas nei vie
nos dienos, bet nuo vartojimo jų, j 
aš jaučiuosi kaip naujas žmogus. 
Nuga-Tone yra geriausios gyduo- 
lės^nuo nervų ir kraujo ligų, ko
kias tik aš esu vartojęs.” 

j Nuga-Tone atlieka panaši! pui
kų darbą jau per 40 metų- ir jau 
yra pagelbėjusios virš miliono vy
rų ir moterų ir grąžinusios jiems 
sveikatą ir stiprumą. Nėra geres
nių gyduolių nuo prasto apetito, 
nevirškinimo, gasų viduriuose, 
raugėjimo, kepenų, inkštų ir pūs
lės- trobelių, nusilpimo svarbesnių
jų kūno organų, galvos skaudėji
mo, svaigulio, chroniško užkietė
jimo, silpnų nervų, praradimo sva
rumo arba stiprumo, reumatiškų 
skausmų, prasto miego ir panašių 

[trobelių. Nusipirkit butelį Nuga- 
Tone ir pastebėkit puikias pasek
mes kurios pasirodys į keletą die- 

[nu/Jūs galit jų nuštpįrktl k ui tik 
I gyduolės yra pardavinėjamos. Jei 
Ijūsų vertelga neturi pas save sta- 
|ke, reikalaukit, kad jis užsakytų 
Į jų iš olsėlio vaistinės.

Trečiadieny^ - rūgs. 12 <L Į 
Statler viešbuty, įvyko De
mokratų partijos vietos 
kliųbo vakarienė.

Dalyvavo įžymūs šio dis- 
trikto amerikonai ir lietu
viai, kad susipažinlis ir su
darius tampresnius ” ryšius 
agitacijai už Demokratų | 
partijos kandidatą į prezi-l 
įdenjus “Al” Smtfti. 
į Iš lietuvių kdlbėjo Dr. 
Kasparas, aptiekininkąs Ši
dlauskas ir kiti. ”

Tikimės, kad7 lietuviai 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose aktyviai1 ’ dalyvaus. 
Lietuviai, išskyrus mažumą, 
balsuos už demokratų parti
jos kandidatą. Tad būtų 
gerai, kad savo balsus pa
reikštų viešai. Tada ir poli- 

Itiki.eriai geriau škaitytūsi su 
I lietuviais.

s tarnavo per ^5 ftictus dėt piliečių nrttidos šios valstijos be sprendimo tdtitds 
įa tikėjimo. Jis apgynė vi8«s> nuo išnaudotojų ir apsaugojo visit 
jis taipgi apsatigos jūsų namis*if jūsų teise kada bus nominuotas 

j, , . AG t S z-jf)hN EERWALLIS?
.....................-.......

Duosnus Repūblikonas 
tĄ REIŠKIA KĄ PASAKO. 
KA PASAKŲ TĄ REIŠKIA, 

SIS VYRAS GALI ISLAIMETI! 

Nominuok ir Išrink Jį:
Republikonų Pirmi Rinkimai Bus

Rugsėjo 18 - - Balsuok Anksti
GEORGĖ E. LEVĖSQUE, 2 ftolly St., Salėm, Mass.

ą“; rU Ai /•fTTTT"aT 
»LDS. CENTRO VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS
.Ajitpadieny, nigs. 11 d. į- 

LDS Celitgo valdybos 
stLsirinkimas. Pereiti j žietii 

ffiratnaviČitis ■ atida- 
y^^tLikifrkimą. it vedė- kol 
užbaigė pereito susirinkimo

ŠjfcPo -to, p. J. Trainavičius 
naujam pirm. VL Paulaus- 

f kili-! perdavė organizacijos 
dokumentus, kuriuos per du 
metu ^pirmininkaudamas iŠ- 

' Mfcė ir palinkėjo gerois klo
ties naujai valdybai.

Pirm. VI. Paulauskas už-1 
ėmęs svarbią orgariizacijoj 

etą pasižadėjo kiek sveika- 
leiš dirbti organizacijos 

, labui.
Pereitų metų valdybai, o 

* ypa<Š! redaktoriui ir Litera- 
tiriiMi Komisijai išreikšta 
padėka už gerą ir rūpestin
gą organizacijos reikalų ve-

Artinasi rinkimai. Svarbu, kadi’ 
fiUi &»: iškalno pabrinktų kandi- Į 
datis ir už juos atiduotų balsus. I 

! likonų partija 'stato į Į
Jųiigttl’Valstijų senatorius Ebriit 
S.' Draptir iš Hopedale.f Jis yra į 
•sūrius gerai atmenamo Massachu-Į 
setts valstjios bųv. gubernatoriaus 
1909,ir 1910 metais. -

P^nas Drapper ųuo 1920 iki 19221 
metų buvo atstovu Atstovų Bute I 
ir valstijos senatorių imo 1923 ikil 
1926 metų. Jis taniavo pasauli
niame kare. Nors jis yra republi- 

Ikonų partijas kandidatas, bet jis) 
I stori už modifikavimą Volstead

• T,į J < i • 
| ..Jis yra Suffolk Savings Banko 
Itrristee ir Milford National Banko 
I diktorių.
I Kiekvienas Republikonų parti- 
I jos narys turėtų pažymėti X ties 
I jo pavarde rugsėjo 18 d.—Skelb.

iritri. Šiluma ir patarus

Platumų ‘ in f o r m a <
Jauskite admmistrdcijųj.

AČIŪ

Pasidarbavusiems ( sioms ) 
pa ra pi jos baliuje gaspado- 
riams ir gaspadinėms, dar
bininkėms ir darbininkais, 
aukuoto j ams ir visiems, ku- 
rie\kokiu nors būdu prisidė
jo prie surengimo ir pasi
darbavo šiuorni išreiškiu; 
nuoširdų ačiū.

Klebonus

Į“ Pirinininkas skaito orga
no fedaktoriaus ir literati- 
iiŠš komisijos nario kuri. V. Į 
K.. ZTaŠkūno rezignacijos 
laišką, kuiaame pažymi ir 
priežastis.
- Šiandien mes L. D. S. na
riai turime kuo pasididžitio- 

-1J. Mūsų organas “Darbi
ninkas” yra vadas Amerikos 
lietuvių visuomehės.
-- Tai nuopelnas mūsų re
daktoriaus kun. V. K. Taš- 
kūno.

Kuri. V. K. TaŠkūhas Li- 
tėratiriės Komisijos verčia- 
ih4s stojo prie “Darbinih- 
io” vairo kaip tik tuo metu 
kada mūsų organizacijos šir
dis buvo bepradedanti gesti. 

^Jam prisėjo viską pertvar
kyti ir įstatyti į tikrąsias ve- 
Žiaš> Daug laiko ir ‘darbo 

‘pašventė iki ištaisė klaidas 
^ir tižgydė žaizdas. 1 
-•.,'IaDS. Centro valdyba jo 

darbą įvertino ir rezignaci-

ATSIDARŽ MOKYKLOS
v • "I

Parapijinės mokyklos at
sidarė pereitą pihnadiehį. 
Ryte visi vaikai stisirihko iš
klausyti šv. mišių.
Lietuvių parapijinė mokyk

la Bostono apylinkėje yra 
tik Cambridge, kur klebonu 
yra kun. Juškaitis.

Atsidarius mokyklai susi
rinko keli šimtai vaikų. Mo

'• IX, z **' • i

kytojauja 8 seserys.
Viešos mokyklos atsidarė 

ketvirtadieny. Vaikų į vie
šas Bostono mokyklas atėjo 
apie 131,000. Jų sveikatą 
peržiūrėjo gydytojai, kad 
apsaugojus nuor užkrečiamų
jų ligų-

Gražuolės Lietuvaites ir dau. 
kas programas randasi VaL_______ .______ _____..
llhamos veltui. Daugybė brangių prizų dėl išlaimėjimo.

Pastaba Atletikoms: būtinai turite užsiregistruoti vietoje
Ūevėliaus kaip 1 Vai. po pietų,, nes lošimas prasidės lygiai 
kaip 1:30.

Norinti važiuoti) basu iš So. Bostono turi užsisakyti vietą 
[pas p. Šidlauską Aptiekoje tuojattS. ________
KELRODIS: Iš Waltham imkite 117 kelią ir važiuokite iki May- 
nard. Iš Concord. Mass. imkite Maynard Rd. iki Maynardd, iš ten 
imkite Parke? 9t Vwwp~ant kryžkelių tėmykite mūsų uždėtus žen-

[ t...................... ' —'• I— -Į, ■ .

r -

įą perdavė Literatinės komi
sijos nariui kūn. J. Švagž- 
džiui, kad prašytų kdn. V. 
K. Taškūno paęililrt^redak- 
torium pakol važiuos į Lie
tuvą, b literatnle* ^misijos 
nal‘iu iki seimo. Taipgi |- 
galiojo literatirię'KbmŠją, 
jeigu bus rmkalM, l&optijo- 
ti daugiau haiąų.į Uofi^|ją.

Nemaloni' k$ mŽsų 
ganizacijoje vis dar atsi
randa asmenį), kurie pasa- 
iingais ir organizacijai ža
lingais būdais bando Įkąsti 
užsitarnavusiems organizaci
jai asmenims. Tiesa, intri
gantus ignoravo Naujosios 
Anglijos" suvažiavimas ir 

, buv. Seimas, bet ap^aisimo- 
kys? ir ar justos yeęrę pasa- 

, lihgą kampanijų prieš L. D.
S., “Darbininką” 'ir jų va
dus. Duok Dieve, kad jie su
siprastu ir pamatytų savo 
klaidas.

Plačiai kalbėta organiza
toriaus klausimas. Nutar
ta neatidėliojant organizato
rių samdyti ir jam mokėti 
savaitinę algą ir komisą.

Namo prižiūrėtoju-gaspa- 
doriu paskirtas ižd. A. Vai- 
siauskas.

Paskolų ir nuošimčių at
sižadėjimo vają tuojau pra
dėti.

Kiti seimo nutarimai bus 
apkalbėti kitame susirinki
me.

Neoficialiai pranešta, kac 
LDS. Dvasios vadu paskir
tas vėl kun. K. Urbonavi
čius, Literatinės Komisijos 
ir LDS. garbės narys.

Džiaugiamės, kad Dievu
lis i taip davė, kad į LDS. 
valdybą įėjo Įžymiausi mūsų 
visuomenės vadai.

Tikimės,-kad visi L. D. S. 
nariai, atnaujinta energija, 
stos į darbą ir padės valdy
bai įvykinti seimo nutari
mus. Pasidarbuokime taip, 
kad iki kito seimo organiza
ciją paliuosuotuine nuo sko
bi.''

I

i



gg?- -A KOS ' ■ ' ? •
Į Suv. Valstijas per bir- 

C želio mėnesy, 1928 m. buvo 
įleista 38,204 ateiviai. 27,199 

įį ateiviai apleido Suv. Valgti-
' -z'

Pilnos imigracijos statis- 
• tikos metams baigiantis hir- 
fe&lio 30 d., 1928 m. buvo 
: ^^0,631, arba 37,370 arba 6.9 
s nuošimčiais mažiaus negu 

1927 ni. s . - .-v.. •«•••.

||^pPėr fiskališkus metus iš- 
Vyko 274,356 ateiviai arba 

^padidėjimas, iš 20,848, kuo- 
įifeet 253,508 ateiviai išvyko 
įgjs Suv. Valstijų.

> Iš viršminėtų 500,631 atei- 
^vių, 355,389 arba 71 nuošim- 

atvyko i uostus, ir 145,- 
232 atvyko iš artimų šalių. 

į<.Per tą laika įleidimas atsa- 
plytas 18,839 ateiviams, 36,- 

sulaikyti prie rubežių, ir 
p^434 sulaikyti kuomet lai
svais atvyko į uostus.

- Atvyko daugiausia meksi- 
Šečių — 57,765. Juos sekė 

z vokiečiai — 54,157, po tam 
^?<airiai — 38,193, anglai — 
g33,597, škotai — 23,177, ita- 
' lai — 18,740, skandinavai— 
į- 18,664. ir francūzai-—17,963.

•85 nuošimti imigracijos.
Išdeportuota net 11,625 

^ateiviai—-daugumas tų atei-

- DMFDMIJCJie
ttiiį p-

‘ BŪDAS VABZDŽIAMS 
SUMET ALINTI,

Vokiečių chemikas dr. N. I 
D: Zelinsky netyčiomis atra
do būdą sumetalinti vabalus
— paversti metaliniais. Vie-I
ną kartą d-ras Zelinskis da
rydamas chemišką vabalų 
analizą, apipylė tyriamus 
vabalus maltu vario oksidui 
ir kaitino platinos indely! 
anglies oksido atmosferoje.! 
Pabaigęs savo manipuliaci
ją jis nusistebėjo pamatęs,! 
kad visi jo vabalai išlaikė! 
savo formą, tik vietoje 
minkštų ir sunaikinamų 
sparnelių, visi įgijo tvirtus 
varinius sparnelius. Dėka 
šio netikėto Išradimo muzie
jai galės paversti metaliniais 
visus savo vabzdžius, kurie 
tik negalima apsaugoti nuo 
gedimoz Galima prasimany
ti gyvus vabzdžius sumetali- 
nus vartoti ir papuošalams, 
vietoj dabar vartojamų 'dirb
tinių vabzdžių....
- Z'__  * “Trimitas”]

“amžina,” tikriau sakant,] 
jos paveikslą atspausti ant 
pašto ženklelių. Reikia ti
kėtis, kad prašmatnusis ita
lų diktatorius leis ir tą 
žingsnį padaryti ir tada 
kiekvienas italas, nors ir ne
turtingiausias būdamas, ga
lės prispausti prie širdies 
tą, prie kurios anksčiau gal 
nė prieiti nebūtų drįsęs, — 
būtent: gražiausią Italijos 
moterį.

JUOKELIAI
( Tai puiki šventė! Tai jau
:karališkai pasilinksminsimi

— Bet juk tu respublikonas! 
“Vienybė”

Panelė klausia blogai šokan
tį kavalierių

— Tamsia bene labai mėgsti 
šokti ?

— Tiesiog aistringai, pane
le!—atsako šis.

— Tad kodėl Tamsta nesi- 
niokini?! ' (“Vienybė”)

NAUJAS MUSOLINIO 
“IŠRADIMAS”

Didžiuosius vyrus'papras
tai pagerbiama tuo, kad jų 
atvaizdus atmušama apt paš
to ženklų. Tuo jie padaromi 
lyg “amžinais.” Tačiau ita
lų diktatorius tuo nepasiten
kino ir žengė žingsnį dar 
toliau. “Amžinais” jis pa
noro padaryti ne tik vyrus, 
bet ir moteris. Laimė—būti j 
atspaustai ant pašto ženkle
lių — turėjo tekti tai italei, 
kuri laimės pirmą vietą mo
terų gražumo konkurse. Ir 
ta laimė 'teko sinjorai Hil- 
dai Piečola.

Tuo būdu belieka pasku
tinis žingsnis — padaryti ją

V R E A L EB T A T E arba ir mažiau, kur y 
y? AMT PARDAVIMO ' arba galima laikyti ka 

South Boston’e Hardware Krautuvė
Trijų šeimynų medinis namas 44-4 tone an* ®r°adway, i 
kambariai, gesas, elektras, skalby- išdirbtas biznis, parsid 
nes, pijazai. Prekė $5,500. Savi- Barbernė ir Poolrui 
rinkas sutinka mainyti ant far- tėlė tokia įstaiga didži 
mos apie 20 arba 25 akerius že- apgyventoj vietoj, B< 
mes kur yra laikomos arba gali- miesty. Parsiduoda p 

>—nfą laikyti karvėm-Norintis, mai-. kitės tuojau---------------
kreipkitės tuojau. PRIEINAMIAUSIU

^.Puikus kampinis namas, krau- KIEKVIENAM INE 
tuvis, ir 9 kambariai, gera ir pa __  t

. Tankiausia bizniui vieta. Kampas Ingrartnu tr fcnf M 
?rE'ir Fifth Sts, So. Bostone. Pre- vristfjaD

$5,500. hua, fornkJtaą dmhh.
K Trijų šeimynų medinis namas « *• P-.

Sixth St., netoli E St., 4+i ’
. kambariai, gesas, elektra, skalby- barmt
“ nės. Visas pertaisytas iš vidaus ir

lauko. Prekė $4,800. tUrft1L&gU’
lStumėle paskolinti,’g 

B&. .. , . Dor’*®^r ? rraoflmtį, ant pinoti,
lt*? morgiaį, pranŽMU 1
į. raais ftatayma's. Preke $10,500. unykrfliįSogi 1 

„JįS? T”.’™' J**“StųPutta^niO'|rPta 
54>6 kambariai su įtaisymais. Pre. rti r .r^apoo. .

> ? ir 7 kambariai su visais įtaiy- m
į fl,aw žem& d k‘* kaip 12 mailhrnno E

Prekę $11*500. , Turiu daugybę nu
Arlington’e biznių ant pardavime

Naujas dviejų šeimynų namas 5-5 kuyftj ėia/negalima «i 
L <kambariai ir dviejų karų gara. Visais reikalais ga' 
fe*, čftius su visais įtaisymais, prekė ypatižkai, laižku ari 

V-ĮB$,500. Savininkas sutiktų Inai Ofiso valandos: Ni 
Knytr ant fanuos apie 10 akeriu to iki 9 vaL vakaro* 

• -l- r .V , : ■.

s - > rm /

PO PŪGOMS MOKYKLA
Papūga — šiltųjų kraštų 

paukštis, turįs labai* ryškias 
spalvas. Pasižymi jis tuo- 
mi, kad pamėgdžioja žmo
gaus garsą, ir net ištaria iš
tisus'žodžius. Nemaža yra 
žmonių, mėgstančių papū
gas. Šie paukščiai nėra pi
gūs. Jų kaina priklauso nuo 
to, kiek jie “mokyti.” Ligi 

j šiol papūgomis aprūpindavo 
j norinčius daugiausia * jūri
ninkai, bet dabar bizningi a- 
merikiečiai nori jiems kon
kurenciją tuo atžvilgiu pa
daryti.. Keletas amerikiečių 
Teksaso mieste įsteigė spe^ 
eialinę papūgoms mokyti 
mokyklą, kurioj bus moko
ma^ švilpti^ modemiškus šo- 

įkius, dainuoti, kalbėti ir net 
[eiles deklamuoti. Ką tik ati- 
I daryta mokykla, o jau joje 
lyra pusantro tūkstančio pa- 
[pūgų. “Mokyklos” direkto- 
mus tvirtina, kad jo auklėti- 
Iniarfas po 8 mokslo mėnesių 
galima būsią “brandos ates- 

Itata” duoti. 7 •• V į?

ATSPĖJO!
— Petrai, pasakyk man, kas 

yra didžiaųsis tinginys mūsų 
mokykloje!”^/

— “Nežinau, ponas mokyto
jau.” .

— “Na, kas sėdi susidėjęs 
rankas, kalį visa dirba ir tik 
žvalgosi nuolat į šalis?”

— “Tamsta, ponas mokyto
jau.” 'ge v (“Ūkininkas”)

TELEGRAMA
Jaunai žmonai gimė duktė. 

Vyras, norėdamas pranešti jos 
tėvui, kad tai įvyko septintą 
valandą ryto, ir kad plačiau 
pranešiąs laišku, telegrafuoja:

— Šiandien rytą septinta 
duktė gimė;.vėliau daugiau.

(“Sargyba”)

TEISME
: -— Turbūt blogoje

“Trimitas’

DRĄSUS KELIAUTOJAS
Vienas keliautojas pasako

damas savo nuotikius kaž ko
kioje didelėje draugijoje sakė, 
kad jis .su savo tarnu vaikęs 
penkiasdešimt laukiniu arabu. 
Kada visi labai nustebo, jis 
paaiškino.

— Tai nieko ypatinga, mu
du bėgova, o jie mus vijosi.

(“Sargyba”)

su paveikslais

Daug rimtų ir juokingą pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų
Verta kiekvienam turSti na
muose tą gražia knygutę.
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FIRMA ELEKTROS JSTAI
GA AMERIKOJE 7

■i ' Rūgs. 4,1882 , • j
S?1 *Šiandien nėr nei vienas 

distriktas Suv. .Valstijose, 
kuiiį^^įįčtų elektriškos 

Įjčgos^šyksaiJaą. mašineri- 
jonitoBet tik prieš keturias- 
dešimt^&btų;elelįtriška jėga 
visaHriBVSfltbjhma. Dinamo- 
elektriška mhšina, arba “ge- 
nerator,” kaip šiandien va
dinama, buvo išrasta ir'buvo j 
praktiška, bet niekas neno-j 
rėjo prie to biznio prisidėti. 
G^lų gale, kompanija įsteig
ta New York’o mieste, pri
statyti elektros šviesos vi
suomenei. Tliomas Edison 
išėmė patentą savo žibančiai 
elektros šviesai, kuri žibėjo 
per ilgą laiką, ir elektra gat
vėms ir keliams buvo ’demon- 

B struota ir rasta''gan gera ir 
pigi. Thomas Edison prižiū
rėjo pastatymą ir įvedimą 
Šitos dinamo elektriškos 
mašinos naujoj įstaigoj, ku- 

L ri buvo 227 Pearl Street, ne
toli nuo vietos, kur šiandien 
stori City Hali New Yorke. 
Tas buvo rugsėjo mėn., 4 d., 
1882 m. Garinis inžinas, ku
ris buvo svarbiausia mašina 
visoje įstaigoje, suko šitą di
namo. Ir ta pirma įstaiga 
visai nebuvo panaši į šian
dienines puikiai išrėdytas į- 
staigas. Vielos užrištos ant 
stulpų kaip šiandien telegra
fo vielos randasi, ir toms 
dienoms nebuvo komplikuo
tų ir automatiškų išradimų, 
kurie šiandien vartojam vi
sose vietose. Bet labai ma
žai žmonių pasitikėjo naujai 
šviesai. Bet vistiek kelt biz
nieriai davė įvesti savo vie
tose naują šviesą, jie žiūrėjo 
į dalyką kaipo gerą apgarsi
nimą, nes vistiek tos naujos 
šviesos pritraukė galybes 
žmonių. Iš šitos mažos kom
panijos išaugo viena iš di
džiausių elektriškos šviesos 
ir jėgos kompanijų visame 
pasaulyje. Tuoj kiti' miestai 
įsteigė elektros įstaigas. Nei 
vienas modemiškas namas 
arba budinkas šiandien var
toja gazo tšviesą. Elektra 
užima^ gazo vietą, j r ji net 
vartojama įšildinti >metalų

J •. ' ' g? ■

|industrijįos pečius. Pii 

bėdos, ną^ svi 
tai užgeędayę 
pagernąmąi^e 
šiandien, visi 
gali elektra, naudotis,, f -

F. Ę. L
—aitri

PIRMA DARBO DIENAI ?

Rugsėjo Mėnesio Pirmas į 

Pirmadienis * $ 
-r.. :Pumas rugsėjo .-.rjuen^iĄįj 

pirmadienis yra legališkĄyi 
šventė beveik visose' vaistų* 
jose. Šitą šventę? pradėjo 
Knights of Labor (JDarb 
Vyčiai), pirma iš didžiu’ 
tautiškų darbo organizaciją 
Amerikoje. Pirma darbe 
dienos paroda laikyta Čeut8^ 
ralės Darbo Unijos Nev|M 
York’e rugsėjo mėnesio 5 cŲ •? 
1882 m. Pastangos padarytį 
pirmą rugsėjo mėnesio pir^ 
madienį tautišką šventę pa4 ' • 
si rodė ir kitose valstijose. 
Oregon valstija, 1887 m. bu
vo pirma valstija paskirti

lones
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