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132 VINIAI IR 4 ADATOS

plačiai kalba apie gerbūvį 
(prosperity).

Komercijos — 
Bonnefous

Viešųjų Darbų
'?orgest

apdovanota auk- 
Grand

Vėl Vilniaus klausimas Tautų 
Sąjungos Tarybos 

dienotvarkėje

ir mergaitė

Andre Tardieu
Aristide

Rengėjai

duo šuliny turi trįs karius 
dešimts-dvvlika gramų ra- 
dium iš literio, arba trįs da
lis radiumą kiekvienoje kva- 
drilijoninėje daly vandens.

^pfkntbridge, Mass. — Sek
madieny, lapkričio 18 d., 7 
val.zvakare, bažnytinėje sve
tainėje, \Yindsor St. įvyks 
LDS. 8 kuopos koncertas. 
Programas bus labai įvai
rus ir turiningas. Dainuos 
vietos parapijos choras, pa
nelei O. Gribaitei vadovau
jant, p-lė M. Gribaitū, p. 
Stasys Paura ir kiti.
. Į šį koncertą turėtų atei
ti visi vietos lietuviai ir lie
tuvaitės ir iš apylinkės, nes 
tokie koncertai kaip šis tai 
retenybė.
.. Dainininkai įžymūs. Jie 
dainuos naujausias dainas. 
Ateik, nesigailėsi

OBREGONO UŽMUŠĖJAS 
NUSIŽUDĖT" •

Mexico City. — Gen. Obį- 
regono užmušėjas Jose de 
Leon Torai, kuris buvo nu
teistas sušaudymui, pats 
nusižudė.

ARABAI SKUNDŽIASI 
ŽYDAIS

Jeruzalė. — Arabų vyk
domas komitetas pasiuntė 
anglų karaliui telegramą, 
kuria protestuoja prieš ara
bų teisių laužymą iš žydų 
pusės.

New York. — Parmadie- 
ny po pietų, nuskendo Lam- 
port ir Holt kompanijos

pasitarimuose.
Radikalai į naująjį Pran- 

cijos nodnisterių kabinetą 
neįeina.

Sąstatas "naujo kabineto:
Premjeras — Raymond 

Poincare
Finansų — Henry Che- 

ron
Vidaus
Užsienių

Briand
Karo — Paul Painleve
Jūreivystės — George 

Leygues
Kolionijų

not
Pensijų — Louis Andte 

rion

yykusLoie Farvziuie prąmo 
nes pardetoje viena kaums 
kė papirosų ir tabako fab

LIETUVOS DRAUGAS 
KAUNE

Važiuodamas studijų rei
kalais į Pabaltijo valstybes, 
Kaune buvo sustojęs pran
cūzas Rene Martel, buvęs 
Sorbonos profesorius, dabar 
keleto didelių laikraščių 
bendradarbis. Rene Martel 
daug ir palankiai periodinė
je spaudoje ir atskiruose 
leidiniuose rašė apie lietu
vius ir Lietuvą.

Tautų Sąjun
gos sekretorius paskelbė Ta
rybos posėdžių dienotvarkę. 

Posėdžiai prasidės gruo
džio 10 d. Dienotvarkėje 
įtraukta 30 klausimų, taip 
kurių ir lietuvių ginčas su 
lenkais dėl Vilniaus.
■ ' "i • -------—

VAIKAI ŽUVO RUSUOS

Viešųjų Instrukcijų —1 
Pierre Marraud

Agrikultūros?—Jean Hen- 
nessev

Oro — Laurent Eynac.
Sako, kad dabartinis ka

rinėtas nėra toks stiprus 
taip, kad buvo, ir mano, j 
<ad dabar nesutikimas tarp 
radikalų ir Poinearistų pa
didės.

PILVE

Varšuvoj 'padaryta opera
cija 19 m. mergaitei Gingol- 
daitei, kurios skrandy rasta 
132 viniai ir 4 adatos; nu
ryta, kad nusižudytų. Ope
racija pasisekė 
gyja-

■

AMERIKOS
 •

16 PĖDŲ KRYŽIŲ SUDE- 
" ■ GINO

Staten Island, N. Y. — 
Čia viešosios mokyklos kie
me, tuoj pa prezidentinių 
rinkimų, buvo pastatytas 16 
pėdų kryžius ir padegtas.
* ■ . ■ - ■ •. . ■

Spėja, kad kryžių pasta
te ir padegė ku-kluksai pai 
minėjimui gub. Smith pra7 
laimėjimo. . -

Tai bent šimtaprocenti
niai amerikonai. i
iiž-. ' ' '

įtariamus kaimiečius ir juos 
sušaudo arba patupdo į ka- 

___4 *r ‘ \

akto, jog mūsų 
rasiniai ir kultūriniai troš- 
kimai atidėtk .

“Tai padarė santarvė, ku
ri Versaillėse reikalavo, kad 
Vokietija tos brolybės išsi
žadėtų.” ' L

Deklaracijos kopijos pa
siųstos Vokietijos preziden
tui/kancleriui ir užsienių' 
ministeriui.

Lenkijos; vyriausybe Ba
ranovičių. -miestą ^pavadino rika už savo gaminki aukštą 
“Pilsudskį,” o istorinė Sak- kokybę 
sų aikštė Varšuvoje pava- ščiausia dovana 
dinta Pilsudskio aikšte. ’ Pris.”

ANGLAI IŠKILMINGAI 
PRIĖMĖ LIETUVOS 

APS. MINISTERĮ •
Kaunas.—Nuvykęs į An

gliją mūsų kratšo apsaugos 
ministeris gen. • Daukantas 
ir aukštieji karininkai ang
lį} buvo iškilmingai sutikti. 
Carltono viešbuty anglų vy
riausybė suruošė svečiams 
užkandžius. * Priėmime va
dovavo anglų karo ministe
ris Warthington Evans.

Komunistai sušaudė -k
kaimiečius Rusijoj

—
Maskva. -A Spauda pra

neša, kad po kaimiečių už
mušimo šešių* viršininkų, vii

RušųoJ »^rtsidėjo ;kai* 
mteČhinėM^fojimas. Ko-

Sudarė naują Prancijos mi- 
nisterių kabinetą

212 išgelbėta ir atvežta į 
Yorką-8 kelionėje ^

DAR j VIENĄ ALIEJAUS 
■ KONTRAKTĄ PAKALĖ 

r, ,4 . * ,„k ■
J KINO

7 Washingt#n, D. C. — Vi
daus Reikalų Departmento 
Sekretorius West praneša, 
kad <Lewiston Oil and Re- 
fining kompanijos iš De- 
troit kontraktas dėl alie
jaus, panaikinamas. ;

Washington, D., C. — Su
lig Intemal Revenue Biuro 
paskelbtų žinių, Jung. Vals
tijose, pereitais metais buvo 
283 asmenys, kurių įplaukos 

! viršijo po $1,000,000. 
j Tai vra 52 asmenys dau- 
Įgiau negu buvo 1926 metais.

Pereitais metais ir kitų 
kategorijų asmenų skaičius 
padidėjo, kurių įplaukos 
Įperviršijo kiekvieno darbi- 
Ininko įplaukas.

250,455. asmenys turėjo į- 
I plaukų nuo $10,000 iki $25,- 
1000 per metas. ;

59,874. asmenys turėjo į- 
plaukų nuo $25,000 iki $50,- 
000;-

I 22,460 asmenų turėjo į- 
I plaukų nuo $50,000 iki 
$100,000;.'’’

Į 5,240 asmenų turėjo |- 
plaukų -nuo $100,000 iki 
$150,000-per metas* \ < r- 1 
| 3,854’ asmeny*- tūrėjo J- 

|plaUkų .< MiĖb Ą150,000- iki 
$300,000;
>.Jjl35 asmenvs nuo $300r 

000 iki$5OtyOO0per mėtos; 
I 555 asmenys turėjo įplau- 
ki; nuo $500,000 iki '$LOOO,- 

000 per metus.*
.L;283 asmenys turėjo prfmį- 

ir daaįpaii per mem. 
duTaizi nesą. ko stebetiĄ

AMERIKONAS SMARKIAI 
IŠKRITIKAVO LENKI

JOS PRAMONĘ
< Varšuva. — Amerikos ū- 
kio patarėjas Lenkijoj 
Dewey sukvietė konferenci- 
jon Lodzės pramonės atsto
vus, kurioj smarkiai kriti
kavo dabartinę pramonės 
padėtį ir reįkalavo pramonę 
reorganizuoti. Pramoninin
kai su amerikiečio reikalą- 
vimais sutiko.

ŽMOGŽUDYSTĖ LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SVETAINĖJE 

DETROITE
Mūsų, korespondentas pri

siuntė iškarpą Iš “Detroit 
Times,” kur aprašo apie į- 
vykusią ž^nogžudystę "sv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnytinėje svetainėje, prie 
Westminster ir Russell gat
vių.
, Narceline Delarosa, 22 
metų amžiaus, gvv. 978 
King Avė., filipinas, areš
tuotas ir kaltinamas žmog
žudystėj, ir jo draugas Max 
Cobunoc, 24 metų amžiaus,

areštuotas ir kaltinamas Už 
puolimą muštis su tikslu 
nužudyti.
_ x Nužudytas vaikinas buvo 
Irwin Kenney, 19* metą 
amžiaus, gyv. 9166 Goodwin 
Avė.

Charles Daly, 18 metų, 
besigrumiant perdurtas į 
vidurius ir randasi ligoni
nėje kritiškame padėjime.

Užsistojo ant kojos
Lietuvių parapijos baza- 

ras buvo bažnytinėje svetai
nėje. Kenney, policija sa
ko, žengė atbulas nepastebė
damas, kad kas būtų už jo. 
Jis užsistojo Delarosai ant 
kojos, policija sako, ir užga
vo jo “kornus.”

Delarosa pradėjo rėkti, 
.policija sako, ir išsitraukė 
peilį, kurio geležėlė atlen
kiama sprenžina, dūrė Ken- 
hėy.

Kumet Daly puolėsi gel
bėti savo draugą, tar Dela
rosa ir jį sužeidė.

Perdurtasis mirė
Cobunoc tuojaus puolėsi 

Delarosai į pagelbą, ir abu 
bandė pabėgti.

Juodu buvo pagauti kitų, 
dalyvavusių bazare.

Kenney mirė ligoninėje 
už trijų valandų po perdi - 
rimo. - .AKIAV ' 
i. i 1' ‘ 1 f ■

garlaivis, kuriuo jvaži 
339 žmonės iš New. Yorl 
Pietų Amerika.

4. *•

Laivas nuskendo arti 
gini jos krantų, apiey 
mailių nuo Sandy Hook

Sulig vėliausių žinių^ 
gelbėta 212 žmonių ir 
vežta dviem laivais į 1 
Yorką. Trečias laita^ 
kelionėje ir sako, kad ą; 
ža 8 asmenys.

Tai viso bus išgelbėtai 
žmonių. 113 žmonių, sp 
kad bus žuvę, nors dar * 
bėjimo laivais tebeieško

Žuvo daugiausia mo! 
ir visi vaikai.

Laivo viršininkai, saka 
gelbėti pasažieriai, ja 
kad laivas Vest ris pavo; 
jau sekmadieny, . betilai 
kė pagalbos. Jau iš 
dienio į sekmadienį,.^ 

; autn uiasKornas iaiyas 
ves pramuštas ir vattdšc 
gęs į anglių sandėliu^ 
bandyta užtaisyti.

Išgelbėti pasažieriai^ 
tina laivo viršininkus,^ 
pač kapitoną Varey, k 
spėja bus nuskendęs k 
su laivu, nes stovėję^ 
laivo pakol paskutinis 3 
gus buvo nuleistas nuo 
vo į gelbėjimosi laiveli®

Sako, kad laivas Vęj 
buvęs supuvęs ir taipgi 
vo niekam netikę gelbėji 
si laiveliai: skylėti 
komis užkalinėti; sakeįį 
žieriai.

Daug žmonių besigeni 
mi valtelėmis nuskendo^ 
gelbėjimo laivai pribūvi 
antradienio rvte. Jip*1 

fjo kariauti su audringi 
bangomis 14 valandų ik 
vyko laivai į pagalbąz t 

Laivo Vestris išgel 
pasažierių kaltinimai^ 
šie: * .

Nešaukė pagalbos lai 
Nepranešė laiku pas 

riams apie pavojų.
Netikę gyvybių gel 

mui laiveliai ir kiti pri 
sai. Vienas laivelis j 
kiauras.

Beto, netikęs laivo d 
ninku pasielgimas ir J 
gebėjimas gelbėti skę 
fiy..

Lamport ir Holt Ii 
kompanija Šiuos kaltin 
užginčija.

Jungt Valstijų prbl 
ras pradėjo inveatigacijl 
šaukė išgelbėtus pasaįfi 
ntvykti )>as jį. Taipgi 
no, kad Kongresas, irc

|5WPBTX'HOGVERIO 
VARDU
—Vienuos Uni

versiteto profespriai-moksli- 
ninkai, atrasta naują planc- 

vy Ytą^ kovo mėnesy 1920 me
tais, pavadino Hooverio ĮĮį 'įf,vardu. Tas vardas planetai 

pagerbimui Hooverio 
Mp io gerą šelpimo darbą 
^Austrijoj. .

? EINA ANTRADIENIAIS
PENKTADIENIAIS
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ŽEMĖS 'ŪKIO PARODA
siams. Išleido kulk. K A Va-r' r *

• i

mąs

8c.

■¥

f
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Lietuvoje yra ne vienas 
kultūros Centras, vertas pa
žinti ir paminėti. Šį kartą 
tesie man leista pakalbėti a- 
pie Antalieptę.

i
i

<

■?

i 
»r

yiętinįai žmonės 
nemedšioją,įd šie 
negąsdinami ir atpratę nuo 
pavojų nelabai tesislapsto. 
Labai gražu ■ turėti tokius 
retus gyvulius.

c * I T- * \ į •

Diauderių k. į kitą mišką, ną.‘
••-v* 1 • V

gūžio, Birželio ir Spali)} mfine-
_      — TOZ35- * JT " 

sys............ - ■ .  25c.
ApsireHOdffiaL—atū- 

as ir gyvenimas ant semta 
lis Kristaus. Vaidinii^BS 
"-' • r . —

. I

If I R''
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U-

S ŠAULIŲ

briedžių. Šiomis dienomis dienos metu, o ypač pa-

MANEVRAI daug ftrikUo didumo, išėjo iš
miško, praėjo pro Baisogarajoninė žiemės ūkio 

Įrodė, kad ir Ežerė
lių apskr. žemės -ūkis nežiū- 

žiūrėjo Klaipėdos j rint blgg^. sąly^įj^aip blo- 
ir Šaulių Sąjun^ to-

įlių 21 dieną Šilutės a- 
ie įvyko Klaipėdos 

i.. Ma-

DARBO SUKAK- 
•TU VĖS

as: — Lietuvos uui 
o saloje spalių 21 d.

yvaujant jubiliatui ir 
liui profesorių, buvo 
ingas prof. M. Biržiš- 

■ žinomo mūsų moksli-
0 ir visuomenės darbuo- 

^25-iu metu literatūrinio 
tarbo minėjimas. Ta pro- 

ąarof- M. Biržiška gavo 
f sveikinimų.

* -U .3*
». x • - -

7

įgu GĖRIMŲ DIRBIMO 
Oį PRIEŽIŪRA

aunas. — Sveikatos de
imanto sanitarijos sty
rimomis, šiemet už ne

iną sanitarijos tai- 
uždaryta apie 10 į- 
ąlaus, giros ir vais

inių daryklų. Jų savi- 
—akai atiduoti teisman.

WD

i

>

AS MOKSLEIVIJAI 
ŠELPTI

Kaunas. — Amerikos lie
tis Juozas Smailis Įsteigė 
dą - mokslus einąpčiai 

itiškai moksleivijai šelp» 
>Tam.reikalui Smailis pa- 

jo 10,000 litų. Pašal
io ir paskolos bus duoda- 

s iš gautų procentų.
• — ■ ■ ■

NUŠAUTA VILKĖ 
tena. Čia Kačiūnų Rai- 
lt apylinkės miškuose L.

38. Medžioklės draugijos 
os skyriaus buvo su- 

įgta vilkų medžioklė, ku- 
Įalvvavo 19 šio sky- 

narių. Šioje medžiok- 
nušauta senė vilkė 
pūdų svorio). Vari- 
areiške, kad vannno 

L dar du vilkai pabėgę 
medžiojamojo baro.

Apylinkės gyventojai la- 
i. džiaugiasi, kad nors sv- 
jiems į pagalbą atėjo me- 

š d-ja, nes visą ru- 
nedavė ramybės vilkai, 

d daug išpiovę avių ir 
gyvulių.

luino, šių blogi] metų, spar
čiai žengia į priekį ir nėra 
ioks nuskurdęs ir atsilikę?, 
kaip daugeliui gali rodytis. 
Parodoje išstatytieji ark
liai, galvijai, kiaulės if 
paukščiai nedarytų gėdos ir 
kiekvienai Kitai Lietuvos 
vietai. ' IŠ parodos matėsi, 
kad ūkininkai ima auginti 
geresnius, pelningesnius, 
produktingesnius gyvulius, 
išstatytųjų arklių dauguma 
sunkaus tipo; arklių prieau
glis ateityje žada gražių ek- 
zempliorių. Galvijai vieti
nės ir danų žalųjų veislių, 
kitokių labai nedaug tesima
tė, kiaulės—jorkširai. Gra
žiai save pasirodė Antaliep
tės L. K. M. Dr. mergaičių 
mošos mokykla, išstačius! 
daug gražių eksponatų iš 
gyvuilininkystės,' daržinin
kystės sričių ir rankdarbių. 
Bendrai rankdarbiai užėmė 
4 didelius* mokyklos kamba
rius. Už geresnius ekspona
tus ūkininkaitis duota pagy
rimo lapai ir piniginės do
vanos. Paroda buvo labai 
gausingai lankomą.

)
ti teteta relini fe 

i lsiai eina būriais po
'■ ...

ugti avis n
gyvento-Į bendro išlavinimo jos čia iš- 

jai vilkus nuvijo. Gyvento-įmoksta ruošos, virimo, kepi- 
jai susirūpinę, kad rudenį j mo, konservų darymo, vai- 
ir žiemą vilkai pradės daž-|sių džiovinimo, pienininkys- 
iiiau lankytis į ūkius, v tės, daržininkystės, paukščių 
s*- ir gyvulių auginimo, skalbi

mo ir kitokių ūkib darbų. 
Dėstoma ne vien tų dalykų 
teorija,. bet parodoma ir 
naujausi prietaisai bei ata
tinkamos mašinos ir apsiėji
mas su jomis. Mergaitė, iš
ėjusi tuos visus ūkio moks
lus, gali turėti iš savo ūkio 

idelio pelno ir, taip sakant, 
namus pastatyti ant kojų. 
Viskas čia laikoma pavyz
dingiausioj švaroj. Vištos 
pav. laikomos visą dieną 
lauke vietomis aptvertuose 
skyriuose, nakvoja švariau, 
negu daugelis mūsų ūkinin
kų. Jorkširų veislės kiaulės 
pora kart per savaitę maz
gojamos ir šepečiais trina
mos Dėliai to ir auga čia 
gyvuliai, kaip retai kur. 
Taigi visoms mergaitėn* 
kurios tik gali, patarčiau 
važiuoti čion pasimokyti ri
kio dalykų.

Ikšiol ūkio mokykloj bu
vo apie- 40 mergaičių. Be 
to yra čia dar mergaičių 
bendrabutis, mokytojų per
sonalas ir vaikų prieglauda, 
tatai ruošos, mirimą, ; kepi
mo, siuvimo ir skalbimo 
praktikos yra -daugiau neg 
reikia, taigi ir išmokti tų da
lyki] yra čia geriausia pro
ga.

Prieglaudoj yra apie 100 
vaikų. Čion priimami nuo 
1 ir laikomi iki 15 m. Pa
augę prieglaudos vaikai 
lanko jiems įsteigtą pra- 

trobesius, išcementavo van-Įdžios mokyklą ir gali moky- 

 

deniu pirmiau užlietus po-jtis siuvimo ir nėrimo vietos 

 

žemius, įvedė kanalizaciją, |amatų mokykloj, aprūpin- 

 

elektros apšvietimą, ir visur | toj geriausių siuvimo ir nė- 
pavyzdingą tvarką. rimo mašinomis. Net ir

Taip sutvarkytuose rū-|maži vaikai čia kultūringai 

 

muose telpa dabar šios įstai-|išauklėti. Nes kieme kad ir 
•! * 1 • —1* J V*gos: *. —-

1) Vidurinė (bendra vai
kinų ir mergaičių) mokyk - 
la-

2) Mergaičių ūkio mo
kykla. i

3) Mergaičių amatų (siu
vimo, nėrimo), mokykla.

4) Vaikų prieglauda. 
Vidurinėje .mokykloj « -« • • f • '•

. • ^'1
i Są- 

ŲW- 
jo la

bai malonaus įspūdžio.
Ūkio mokyklos kursas tę

sias* dveįuą metus, priiuia- 
UOB 'nmgaitėš, baigusios 

os mokyklą. Už moks- 
čįr išlaikymą imama mė- 
ešiui vos po 60 litų. Be

buvo iš čia kitur iškelti. Pa
galios 1834 m. Antalieptės 
bažnyčia buvo paversta cer
kve, o vėliau Vienuolyne ap
gyvendintos rusės vienuolės. 

Patekt j ne'per sunku, Jos atidart mergaičių mo-
kyklą, vaikščiodavo po arti
mus kaimus, neva ligonius 
gydydamos, o iš tikrųjų 
žmones pravoslavijon trauk
ti gundvdamos, bet vietos 
lietuviai katalikai pasirodė 
ištvermingi savo tikėjime, 
taip kad neteko girdėti, kad 
kas iš Antalįeptiečių būtų 
priėmęs pravoslaviją ar ve
dęs “moųaškų” auklėtinių 
rusę mergaitę^ nors už tai ir 
buvo šiūloim didėli kraičiai.

't t ■■ f ’» .

Karui užėjus visos monaš- 
kos išbėgo Rusijon, palikda
mos tik vieną,' šlubą senutę, 
kuri būdama darbšti ir mal
dinga, nori čią ir baigti sa
vo amžių. , ,. ,

Per lčarą šeimininkavo čia 
vokiečiai, geitokai apgadinę 
vienuolyno š mūrus. Jiems 
išsikrausčius Lietuvos Val
džia buvo čia įsteigus ūkio 
mokyklą, kurią vėliau su vi
sais trobesiais ir priklausiu
sia vienuolynui žeme, yra 
perleidus Moterų Kultūros 
Draugijai. -
x Ši Draugija energingai ė- 
mesi darbo, puikiai ištaisė

Užtenka Kaune sėst į auto
busą, einantį į Ežerėlius ir 
paimti bilietą į Daugailius. 
Po šešių valandų važiavimo 
pasiekiama Daugailiai. Nuo 
čia į Antalieptę tėra vos as
tuoni kilometrai gero vieš
kelio, taip kad, išvažiavus iš 
Kauno 12 vaL, vakąre 8 vai. 
jau galima pasiekti Anta
lieptė.

Ji stovi ant Šventosios 
kranto, labai dailioj, kal
nuotoj, puikiais miškais ir 
miškeliais apaugusio] vie
toj. Aplinkui daugybė pui
kių reginių, nors piešk.

Pats Antalieptės mieste* 
lis nedidelis: keletas žydiš
kų krautuvėlių ir tiek. Bet 
jame, yra pašto ’jr ^eięgrąfOj 
įstaiga, Vartotojų Bendro
vės krautuvė (ta, rodos, jau 
likviduojama), bažnyčia ir 
klebonija, puiki nauja ap- 
tieka, pagalios p. Katino 
ant Šventosios vandens ma
lūnas, kuris dieną grūdus 
mala, o vakarais visą mies
telį elektra apšviečia.

Graži dviem bokštais An-.■ t 
talieptės mūro bažnyčia sta
tyta Tėvų Karmelitų 18-ąme 
amžiuje. Prie jos jie turėjo 

| pasistatę ir didžiulį mūro 
vienuolyną su visokiais ki
tais vienuolynui reikalingais 
trobesiais. . Deja, Tėvams 
Karmelitams pirmiems čia 
teko patirti ant ^savo kailio 
žiaurių rusifikacijos smū
gių. Ta rusifikacijos ban
ga ėjo nuo Ežerėnų pusės. .

Suvaldęs 1825 m. deka
bristų maištą, caras Myka- 
lojus I važiavo sykį plentu 
iš Peterburgo į užsienius. 
Ties E?erėnais jam prirek 
kė išlipti iš karietos savais 
reikalais. Atlikęs kas rei
kėjo, jis valandėlei stabtelė
jęs ėmė aplinkui žvalgytis. 
Vieta jam patiko ir jis pa
klausė: 1. . /

— Kaip ji vadinas?
— Ežerėnai, Jūsų Dide

nybė, atsakyta jam. ’ y
— Įsakau vadinti ją nuo 

Šiolaįko .VoroaZeksandravi- 
ka. ; I

Šis perkrikštijimas įvyko 
caro

■ ,e • ~

Ežęrenų surusinimu to 
krašto rusifikacija nepasį*

• v •

ĮVADUOS KNYGOS

rimai nzsuąikymo cbaugystė- 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė KtoUĄ 
na&——-

rybę—pafinimąs tiU-.- 
’privalumą, ypatybių ir 
jo kataliko priedermė 
šė Kun. Jėzuitas Felik\ Cozel 30c.

Tretininką Jubiliejus — 700 
metą sukaktuvėms paminėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuoliją ir 3 vienuoliją įsta
tai —----------------- ---------------------

Huckleberry Finnas — labai 
įdomi apysaka --------------------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims ją' asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas------------- ‘

Ben-Kur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. La
bai įdomi. ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________ 1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kfclbon išguldė Alyva-------------50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis; 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.--------------------40c.

A
Trumpi Škaitymėliai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas --------—45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Rr. 
Mašiotas___________________ 20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ieną—apie vienas derybas- 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio ____________$1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ----------75c.

Marijos Menūb arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as------ 35c.

. • /
Didžiojo Karo Užrašai—su 

paveikslais iš 1914—16 metą. 
Parašė P. Žadeikis---------------- '

«b yH*? . tj
> Dangaus Karalienę.—Surin
kę Kun. M. Gavalevičius; ;be 
apdarų 75'cėntaf, su apdarais 1.00

♦ .-
Legendos ir Pasakojimai a- 

pie Kūdikėlį Jėzų. Vert# kun.
V. Kulikauskas__ -... .. ......... 50c.

' . . ' • ■
Žmogus ir Gyvuolys. Para

šė kun. P. Bučys--------------------30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia________________________ 25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio__________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis___________________10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. ------------- ;—____ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas_________ r....... 5c.

Katoržnikas ir Tėvyne. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
tašė kun. V. Zajančauskas__50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. -------------,----------------------- 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis____________________40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vileišis____________ ___ __  .50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas_____ _50c.

Mūsų Laikų Šventoji, šv. Te
resė, Vaikelio. Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius • —____u—_______________ 35e.

^-- ’hSATBAI

Giliukingas Vyras—2 . aktų 
komdija; parašė S. Tarvydas 25c.

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ------- 2--------------------- 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius—komedijos po 1 aktų. 
Parašė Seirijų Juozukas____ 35c.

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis. ----- -------------- 40c.

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10c.

žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas __________________________ 30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V______ ______ lOe.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas - --------------- 10c.

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas ------------------------------ 65e.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K, D. ir N—15c.

Vaikų Teatrai: dalis K: 1)*
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N.---------15c.

MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš- 

’ viršeliais)  2-------------- —50e
šas Naujas Aukso Alto- 
-juodos (prastais kietais 

iršeliais),........ .  ....................50e.o •
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vra teisingai užsipelnius 
valdžios ir visuomenės pa
garbos. A. .Jakštas

(Kauno “Vienybė’*)

*

Mažas C- \__________
riua—baltos (celuloidos virše-

-ftas Mjaa Aukso ARo- 
riua-baltoa X«5uloidoa virU 

liais,tau kryželiu) "

BUvf, Kiirax.4Dc.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai fe Dialogai 
Paraiė Juozas Y. Ėovaa. —30c.

Varto
10c.

75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dabušis—:_________10c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L.'------------ _15c.

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

Užkeikta Mergele su Barž^"' * 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas----------------------- 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Sanrusai- 
tis ...  ............... ,_______ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikio. Kaina —,-------- 2------50c.

Aritmetikos Uždavinynas___25c.
Vaiką Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui_______ 50c.
Petriukas—laiškai vieno vai

kelio. Vertė S. Rakauskas___15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. ,---------- ;------------------------ 15c.

žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė
Vaitkus r .... .. fiOe.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pa 
Vertė-Jops
f 
Jerommas• •

▼
as Aukso Alto-
geresnės, mink-
L.____________-85®.

!A»to»AN»- * 
'geros odos- vir- 

___  $i m

Agato Alto*
_ ____ *..14)0’ i• •!

•C

'ji

į rara teatrui
to ir plataus pasaulio. M

i Laik&rš^ kaina-. metams

švarumas visose klesose

_ persiunčia greitai ir
■ žemomis kainomis

ATVYKO “VIENYBĖS”
- į REDAKTORIUS

, Y. SIRVYDAS \

Spalių 23 d. per Dancigą 
Į Kauną atvyko nedidelė a- 
merikiečių lietuvių ekskur
sija su buv. “Vienybės” re
daktorium p. Sirvydu prie
šaky. Dauguma ekskursi
jos narių ir p. Sirvydas ke
tina į Ameriką daugiau ne
begrįžt.

TELEFONO AUTOMATAS
Kauno pašto salėje stato

ma telefono automatas. No
rint kalbėti automatan, į 
tam tikrą.jo skylutę įmeta
ma 50 centų moneta. Auto
matu galima bus naudotis 
bet kuriuo laiku.

Į IR iš
.1 E T U 1
Per HAMBURGĄ 

populeriais laivais
AMTOT ■AKUMį,

iŠ New York’o į 
Katmą ir atgal

trečia klesa 
(Karo taksai atskirai).

unm leidimą ir kitų in- 
kreipkitės pas:
AmėrioB Line

on

BE PAVASARIO NEBŪSIĄ 
SAVIVALDYBIŲ PER

RINKIMO
Kaunas. — Pasirodžiusios 

spaudoj žinios, kad savival
dybių perrinkimas einant 
nauju įstatymu įvyks dar 
šiais metais, nepasitvirtina. 
Vyriausybes sluoksniuose 
laikoma, kad perrinkimas 
gali Įvykti ne anksčiau, kaip 
ateinančių metų vasarą, a- 
pie gegužės mėn. Toks per- 
riųkinio užsitęsimas Įvyks 

kad galutinis naujo 
p į paruo§|piąs užims 
rth mėnesių ir, be to, 
£|ąldybės,*?pač pro-

fc :dabar^ffrž&ėjo ma
žiau/ ar daūgiau~ riorrriahj 
darbą. -

RŪPINĄSI UNŲ KON-

Kaunan Finansų mi
nisterija įvesti
griežtesnę išye&rfrįjų į 
suąiį ,liųų kontrolę. Vi

iri Aleksandrui

pilna visokių gėlių, tačiau 
nė vienas mažutėlis jų ne
mindo ir neskina. Vyresni 
padeda mažesniems; neteko 
matyti juos kuomet susiba
rus ar susipešus.

Plačiai pragarsėjus viso
mis čia minėtomis įstaigo- 
nųs Antalieptė yra virtus 

„ . „ kultūros centru, o jų vedėja
mokslas eina?Svietimo mi- Moterų Kultūros Draugija 
nisterijos patvirtinta pro
grama. Tačiau mokiniai, 
čia ne vien mokomi, bet 
drauge ir dailiai auklėjami.

'.J

JEIGU NEKOKĮ, KAD TAMSTOS VATKAt 
PAMIBŠ^hGIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

“ >INK JIEMS
mtMtACTI VAIKŲ LAKRABTĮ
rr.jC *tr jf. •

I



Raštininkė

MALDAKNYGES

PROVJDENęK, B. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. • Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzd| kitiems.

“Liet. Aidas”

kp. susirinkimas įvyks 
tį. po dvyliktai vai

366 Vest Broadvay
' . “r

ir pasitenkinę. Pasakojo, 
kai jo duktė jau didelė už
augusi, o žmona už antro 
vyro ištekėjusi. Šis daly
kas ir

2. šuoliais artinasi prie 
galutino atšalimo tas, kurs 
hėiŠbijo nuodėmės, kad Ir 
kasdieninės. Jei > - Dievas 
bjaurisi įmūsu nuodėmėmis 
tai ir mes turėtume j omis 
bjaurėtis. Kas nepatinka, 
tėvui, tas tur nepatikti ir 
mylinčiam vaikui. Nuodėmė 
tai jau mūsų nelaimingoji 
dalis, bet kas kits nusidėti 
iš silpnybės, bjaurėtis nuo
dėmėmis ty iš jų taisytis, o 
vėl kas kits, anot Šv. Raš-

Nepamirškite 
les.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, ląpkr. 23 d., 
Kazimiero StaniCtno namuose, po 
num. 12 'Wūtar-^-. Mjeli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yrą užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

kimiausia ir netekės už kito. 
r . ■ > • ?• Liūdnume paskendęs diena 
iš dienos vis labiau ir labiau 
buvo ligos perimtas. Gerai 
įsigilinęs priėmė ligoninės 
koplyčioj krikštą.Gavo var
dą' Simonas. Nuo šiol jis 
buvo dar kantresnis ir uo
lesnis, pareigų atlikime. Nie- 

Jlfcas taip nemokėjo kitus pa
guosti ir?suraminti, kaip Si
monas. Tris kart į savaitę 
priimdavo Švenčiausiąjį. 
Paskiau jo liga dar pasun
kėjo. Pradėjo gabalais mė
sos žemėn kristi, vietomis 
matėsi tik (kaulai. Neteko 
net akių.
naktis gulėjo negalėdamas 
pasijudinti.

Rodėsi jau neilgai .gy
vens. Priėmė paskutinį kar
tą Švenčiausiąjį. Priėmęs 
prašė sesučių, kad jos pa
giedotų ir paskambintų ko
kią gražią ŠŠ- Sakramento 
giesmelę. Seserys tai “pa
darė; po to tarė: “Dabar aš 
esu pasirengęs! Esu tvirtas! 
Esu laimingas, nes šiandien 
einu pas Dievą. Dar kiek 
pasikankinęs dusliai ištarė: 
“Viską pavedu Jėzui, kaip 
Jis nori tegu būna” ir prie 
besimeldžiančių seserų ir ki
tų ligonių atidavė Dievui 
sielą. Visi, kūrie jį pažino, 
gėrėjosi jo nepaprastu kan
trumu, meilumu ir dievotu
mu. T Žvaigžde”

• -- ■ ■ .. Į

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS >
L ei

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)______  .50
JUODOS (prastais kietais viršeliais)__________ ; .50
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)—35
JUODOS (geros odos viršeliais)_____ _______ $1.00
BALTOS (celuloidos viršeliais)____  $1 00
BALTOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu).___ $1.15
,* Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
South Boston, Man.

Hayashida buvo vienos 
pagonių šeimos sūnus. < ,Jo 
tėvas anksti pasimirė. Sū
nus pasirinko savo pašauki
mui karo tarnystę. Sulig I kas ir buvo skaudžiausiu 
šalies papročiu motina iš- j Hayashidai. Mat jis manė, 
rinko sūnui žmoną. Naujo-1 kad jo žmona bus jam išti- 
ji šeima gyveno kuo gra-J, 
žiausiai. Jų laimė buvo dar 
didesnė, kai susilaukė pir
mos dukrytės. Būdavo grįž 
tėvas namon nuo tarnystės, 
pirmiausiai jį pasitikdavo 
jo dukrytė, džiaugdavosi ir 
glausdavosi prie savo tėve
lio.

Vieną kartą grįžo tėvas 
namo visai kitoks negu pa
prastai. Dukrytė išbėgo jo 
pasitikti, bet jis jos nepri: 
sileido. .Nustebusi moteriš- 
kė klausė, .kas jam pasida
rė. Ašarodamas pradėjo: 
“Aš nelaimingas! šiandien 
prie patikrinimo gydytojai 
pasakė, kad aš esu užsikrė
tęs raupsais.”
.Koks baisumas jaunai 

moteriškei! Kokia nelaimė! 
Pats Hayashida kankinosi 
baisiausiai. Galų gale vieną 
kart tarė savo sužieduoti
nei: “Mūsų laimė sutruk
dyta! Kitaip nebus, mums 
reiks skirtis. Tu esi dar jau
na ir gausi kitą vyrą, tu 
gali vesti. Mūsų vaiką pa
vedu mano tėviškėj išauklė
ti. Aš pats einu į Bivara- 
kį.” Skyrimasis buvo skau
dus abiem.

Gyvendamas Bivarakvje, 
apie tikėjimą jis nieko ne
žinojo. Seserys slauginto- 
jos mokindavo ligonius ti
kėjimo, bei šv. Mišių ir ki
tų giesmelių giedoti. Hay
ashidai tas labai patiko. 
“Krikšto dar aš nenoriu at
sakydavo, nes reikia viskas 
gerai suprasti ^r išmokti.”’

Vieną dieną aplankė jį jo 
tinginystė tikėjimo brolis. Abu- buvo linksmi 
F1.!..1 .... ~ ........................... J J=

Emigrantų globojimas

Valstybės, kurios bus pri
pažintos itin svarbiomis e- 
migracijai, prie Lietuvos 
diplomatinių . ir konsulari- 

- nių atstovybių bus paskirti 
specialūs emigracijos reika
lams valdiniAkai.

• • * •

Be to, Lietuvos konsulai 
be savo tiesioginių pareigų 
priiminės emigrantų skun
dus ir'juos tenkins : rūpinsis 
neturtingų emigrantų grąži
nimu ir apskritai visaip rū
pinsis emigrantų reikalais.

Emigrantų globojimo rei
kalams vidaus reikalij m-jos 
sąmatoj kas metai bus įra
šomi kreditai, iš kurių bus 
finansuojamas leidimas in
formacinių brošiūrų ir įvai
rių spaudinių, liečiančių e- 
migraciją, -steigimas užsie
niuose gyvenantiems lietu
viams mokyklij, skaityklų, 
liaudies namų ir t. p.
Išeivybės biurai, kurie verčia

si emigrantų gabenimu

Projekte nustatyta emi
gracijos biurams duoti leidi
mus vieneriems metams su 
teise juos prailginti. Jie 
bus duodami ir užsienių e- 
migracijos bendrovėms ta 
sąlyga, kad jų atstovas Lie
tuvoj būtų Lietuvos pilietis.

Emigracijos biuras, gavęs 
leidimą, turės įnešti valsty
bės iždan 25,000 lt. kaucijos, 
atlyginti ^valstybės ir priva
čių asmenų nuostoliams, ga- 
lintiėms kilti Biuro veikimo’ 
metu.

Visi, tarnautojai, pri
imantieji emigrantus uos
tuose, ir transporto palydo
vai privalės mokėti lietuvių 
kalbą.

Su kiekvienu emigrantu 
bus surašomos sutartys, ku
rioj numatyta aprūpinti ke
lionėj išeivį sveiku maistu 
ir tinkamu butu; išeiviui su
sirgus teikti gydytojo pa
galbos ir vaistų, o jam mi
rus veltui palaidoti.

Laivų b-vės, pareikalavus 
Lietuvos diplomatinėms ats
tovybėms, turės pervežti at
gal nemokamai 2% netur
tingų Lietuvos emigrantų, 
atsidūrusių sunkiose sąlygo
se, ir 2% — už pusę kai
nos praėjusių metų išvežtų 
emigrantų skaičiaus;

Bė to, biurai turės kas 
mėnuo pristatyti vidaus rei
kalų iri-jai žinias apie išvež
tus emigrantus jų giveikimą 
kontroliuoti m-ja palieka 
teisę sau.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 

lapkr. 18 _
Taigi kviečiame vigus narius at
silankyti į Sį susirinkimą ir užsi
mokėti mSnėsįnęg. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gąurite. suvirinkime.

8. Oūflouškas, rašt.

Nedėlioj, lapkričio 11 <£* 

Nevark, N. J.
Nedėlioj, lapkričio 18 

Paterson, N. J.
Subatoj, lapkričio 24 d. 

Linden, N. J.
Nedėlioj, lapkričio 25 d. • 

Bayonne, N. J.
Subatoj, gruodžio- 1 d. J 

Bridgeport, Conn.
Programoje be paties art. 

Pilkos dalyvaus garsus šind 
mėtis JURGIS SKINDEB3 

gražiabalsė lakštutė Marj 
Bagužiūtė, miklapirštis piani 
tas Jonas Bagdonas ir vis 
vaidintojų slaunas būrys.

Tolimesnis žiemos marše 
tas bus paskelbtas vėliau. ;
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19 Davidson St~’ 

Lowell, Mass.
P. Zdankus, Vice-Pirmininkai 

1297 W. 15th Avė., -3 
.Gary, Ind.

A. F. Kneižys, Sekretorius, | 
366 W. Broadway, 

South Boston, M
A. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371 Portland St., > 
Cambridge, Mass 

' Kontrolės Komisija -X 
J. Smilgis, J. Glavickas ir 
■Ainorius.

Literatinė Komisija 
•Kun. <V. K Taškūnas, 
Kun. K Urbonavičius, 
K J. Krušinskas, 
Kun. J.. Švagždys, ; 
J. M. Vieraitis.
Atstovas į A L. R. K. FederfM

Tarybą
A. '0^ Avižinis. J

r kaitimų, o ypač tinginystė 
^..tikėjimo dalykuose. Pavyz- 
jgC’ din imkime tinginystę ar- 

tintis prie Šv. Sakramentų, 
ypač išpažinties ir Šv. Ko- 
munijos- Dievas juos įstei- 

—gė kaip tik mūsų naudai ir 
dvasiniam sustiprinimui, o 

!-.f>.<čia žmonės tą Dangiškąja 
Duoną priima tik sykį į me
tus, arba ir rečiau! Čia jau. 
tikras Kristaus išniekini
mas. Reiškia, Jis iš meilės 

‘ mirė už žmogų, o žmogus 
sako: aš tos meilės neriai-, 
sau, galiu gyventi ir be Sv. 
Komunijos, o jeigu ją pri-

> vimu sykį į metus, tai tik dėl 
X. žmonių, kad manęs dar ne

paskaitytų pilnu bedieviu. 
Toks nepaisymas net irpa- 
tiems žmonėms atrodo bai- 

.’ šiai pasmerktinas. Kiek
viena

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkričio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į 8į susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną

Praeitų metų pabaigoj 
vidaus reikalų m-ja pradėjo 
rūpintis -mūsų einigracijos 
reorganizacija.*’ X
♦ Dabar, ęo' ilgų šio klau
simo studijų, vidaus reika
lų ministerija paruošė nau- 
j* emigracijos* įstatymo pro- 
jėktą. Šis projektas artimoj 
ateity bus pasiųstas minis
terių kabinetui patvirtinti.

Kam bus draudžiama
- , 1 -•* * * 9 

emigruoti

Nepilnamečiai' vyrai iki 
18 mt. ir moterys iki 21 mt. 
galės emigruoti tik kartu su 
tėvais, globėjais, pilname
čiais broliais, seserimis. Be 
to, draudžiama bus emi
gruoti tiems asmenims, ku
rie, apsimokėję kelionės iš
laidas ir atvykę į vietą, ga
li atsidurti be lėšų. • Emi
gruojąs privalės turėti lėšų 
bent vieną mėnesį pragy
venti. .

Taip pat bus draudžiama 
emigruoti tiems piliečiams, 
už kuriuos kelionės išlaidas 
apmoka svetimos valstybės, 
kolonizacinės organizacijos 
arba garlaivių linijos.

Vidaus reikąlų ministeri
ja atskirais atsitikimais tu
rės teisę daryti išimtis.

Nauji emigracijos organai

Emigracijos reikalams tvar
kyti ir emigrantams globoti 
prie vidaus reikalų m-jos 
bus įsteigtas, emigracijos 
skyrius^ J&^^ynys.bus 
ruošti instrukcijas ir suma
nymus emigracijos klausi- 

Ištisas dienas ir mais; kontroliuoti emigraci
jos biurus ir jų agentų vei
kimą; rinkti gyvenimo ir 
darbo sąlygų informacijas 
svetimose šalyse ir infor
muoti tais klausimais visuo
menę; prižiūrėt^ emigrantų 
transportus kelionėj. Be to, 
skyrius rinks statistinę emi
gracijos judėjimp medžiagą. 
Taip pat šelps užsieniuose 
emigrantus ir . rems kultūri
nes bei visuomenines emi
grantų organizacijas.

Klaipėdos uostui, reikalui 
esant, bus skiriamas inspek
torius tikrinti laivus, vežan
čius emigrantus ir teikti vi
sokeriopos pagalbos.

Emigrantų ’ transportams 
prižiūrėti uostuose ir kelio
nėj per jūrą * bus skiriami 
specialūs delegatai.
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DARBININKAS”

ay South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

bigavikai, kvailiai ir i 
otai balsuoja už ma- 

-morią; svajotojai, filantro- 
ir reformatoriai balsuo- 

ja' už socializmą; džentelme- 
nai, filosofai ir išminčiai 
Irisai nebalsuoja.” Taip už
baigė savo straipsnį J. P. 

arbasse, Jungtinių Vals- 
Kooperatyvės Lygos 

as,- Lygos organo 
“Cooperation, ’ ’ rugpiūč io
tiinery. Jis pataria koope- 

tųriams nebalsuoti. Su to- 
riuomone nesutinka ki- 
žymus kooperatorius, 

►f. Gaspare Nicotri. 
jiaties laikraščio spalių 

jis bando įrodyti, 
iausi kooperacijos 
>liai esą socialistai ir to- 

kooperatoriai x turėtų 
uoti arba už socialis- 

arba privalėtų statyti 
&vo kandidatus, kooperato- 

Jis .nenori sutikti su
arbasses nuomone, būtent,
i kur tik socialistai isi-

, jie nuslopma koopera-
a. Tame pačiame “Co-

labai daug svarbos turi ko
operatyvų susirinkimai, nes 
čia visi kooperatyvo nariai 
turi lygų ir lemiantį balsą 
ekonominėj- srity. Yra tai 
betarpiais “ veikimas. Tas 
labai daug kuo skiriasi nuo 
balsavimo už politikierių, 
kurs prisižada nuvažiavęs į 
sostinę surasti kita žmogų, 
kurs suraš dar kitą žmogų, 
kuris gal patenkins tavo rei
kalavimus. Jei žmonės iš- 
tikrųjų turi užtektinai pro
to tvarkyti savo reikalus, tai 
jie to niekuomet nepadarys 
tose vietose, kur balsuoja, 
bet ten, kur jie išmoka savo 
pinigus ir kur juos uždirba. 
Jei jie nesugeba temai to pa
daryti, tai jau tikrai jie ne
sugebės to padaryti per po
litinį balsavimą.

Demokratų, republikonų, 
socialistų ir kitas partijas 
įkūrė idealistai. Idealai
joms buvo brangus tik tol,

Rumunijoje buyo ypatin-, Tuotarpušalies finansai il
ga diktatūra — šeimos dik-1 pramonė ėjo nė gėryn, bet 
tatūra. Apie per 50 metų blogyn. • Piliečių laisvė bu- 
Bratianu šeimos nariai bu- vo smarkiai varžoma; cen- 
vo tikri Rumunijos valdo- zūra ir kitos diktatoriškos 
vai. Ion Bratianu daug,pri- priemonės veikė. Ventila 
sidėjo prie išrinkimo Ru- Bratianu pagaliau gavo re- 
munijos kunigaikščiu Karo- zignuoti. 
lį Hohenzollern - Sigmarin- 
gen, kurs vėliau priėmė ka
raliaus titulą. Senasis Ion 
Bratianu betarpiai, ar per 
kitus valdė šalį iki mirties 
ir buvo faktinu Rumunijos 
diktatorium. Jam mirus, 
jo sūnus, irgi Ion Bratiapu, 
valdė šalį iki savo mirties 
tuo pačiu būdu, kaip ir tė
vas. 'Ion Brątiąnui mirusį, 
jo vietą užėmė jo brolis, 
Ventila.

Bratiąnu’ai nesivadino at
virai diktatoriais, bet fakti- 
nai jais buvo. Jie laikėsi 
demokratiškų formų: darė 
rinkimus i parlamentą, bet 
visuomet mokėdavo taip pa
kreipti rinkimus, kad būda
vo išrenkami tokie žmonės, 
kurie jiems buvo reikalingi.

Prieš kara žvmiausios 
partijos buvo konservatorių 
ir liberalų. Po karo konser
vatorių partija žuvo ir libe
ralų partijoje iš liberalizmo 
stiprino ir be to skaitlingą, 
bet tamsia ūkininku klase.«■ *• —

Konservatorių partijai iš
nykus ir liberalų partijai 
smarkiai pasišliejus į deši
nę — kaskart balsiau ėmė 
kalbėti ir ieškoti ūkinin
kams teisių ir balso politi
koje — valstiečių partija. 
Atrado ir gabių vadų, kuriui 
žymiausias yra . .............

j” I ”

VJ Ikzl. . koalicinį Tižhl
cui vadovaujant Kiidmfei 
tai nepasisekė, neliko nie
ko kitą, kaip įvesti, val
džios sudarymą .valstie£ii| 
lyderiui, Julių Manių- .Tai 
ir padaryta. Valstiečiai lai
mėjo. ________ ____

Maniu sudarė kabinetą iš kietijos pas i d e j i mąs

L
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karinės Eurojos aigrse yrą 
galutinas Vokietijos skolų 
Prancūzijai, Anglijai" 
Belgijai nustatymas; ir sti 
tuo glaudžiai suižO/VcJ

numery J. P.
e atsako profeso-

l Nicotri ilgoku straips-
Straipsnis yra tiek į-

us, kad čia paduoddamę
ukoje svarbesnias jo

■fe. Anot Warbasse baisa vi-

os kandidatą neguos pi-
iui nieko gera. Lygiai

ftemokratii kaip ir republi-
Žonų partijos kandimais

kol jos buvo protestu prieš
valdančių partijų neteisin-

Lyg tik jos pateko
prie valdžios, jos liko eko
nominiu bosų pataikūnės.

idealistinę protesto partija
ir, jei sulauksi to laiko, ka
da ji pradės šalį valdyti,
būk pasirengęs balsuoti uz
naują idealistinę protesto
partiją, nes tavoji bebūda
ma valdžioje jau bus suge

nesimato galo. Geriau

lumuos užgina tikneji ša- 
valdovai, kapitalistai.

Įduodamas už viena ar ki-
kandidatą išminčius žino,

kad jis tik pasirenka vieną

ifebūtų buvę nominuoti, jei

ims nepriimtini.

per

/Politikos krvbimas tori,
l<ton pusėn priklauso ne

pagaliau gavo re- 
Šį Išartą rezigna

cija nebuvo nieko nereiš
kiantis strategiškas žings
nis, kurį nekartą yra pada
ręs JoJu^lis, Ion, ir vis del- 

ilikęs faktinūoju dik
tatorių. Rezignacija buvo 
tikras pasitraukimas iš val
džios. Rumunijos karalius 
yra tik 7 mėtų vaikąs. Jį 
pavaduoja ne vienas, bet 
trys regentai. Todėl Venti
la Bratianu negalėjo turėti 
stiprios ir vieningos para; 
mos iš sosto, juo labiau, kad 
ištremtasis karaliuko tėvas., 
Karolis, pretenduoja prie 
Rumunijos sosto. Vis dėlto 
regentai, Ventiliai Bratianu

valstiečių, pažadėjo, ilgai 
nelaukus, paskelbti rinki
mus į parlamentą. Be to 
pažadėjo remti kooperaciją, 
įsileisti užsienių kapitalą į 
Rumuniją, duoti tikrą spau
dos ir žodžio laisvę.

Taip pasibaigė ilga, dau
giausiai užkulisinė, diktatū
ra Rumunijoje. Yra kuo 
pasidžiaugti, bet sykiu ne
reikia pamiršti, kad naujie
ji šeimyninkai tuotarpu turi 
mažai prityrusių žmonių; iš 
kitos vėl pusės, sunku lauk
ti, kad senieji valdovai ir 
valdininkai panorėtų užleis
ti savo šiltas vietas be stip
resnio pasipriešinimo. Dik
tatūros veik niekuomet ne
miršta be kraujo.

DAR APIE LIŪDNA AR
TIMĄ ATEITĮ

Jau daug kartų spauda 
(ypačiaų opozicinė) rašė a- 
pie gresiantį mūsų valstybei 
ir visam kraštui pavojų dėl 
didelio šių metų nederliaus. 
Jau daug kartų buvo nuro
dyta, jog reikia, kol laikas, 
eiti ūkininkams ir darbinin
kams pagalbon, tačiau val
dančiųjų grupės laikraščiai, 
ypačiai oficiozas, kažkokių 

I sumetimų dėliai, visuomet 
žymiausias yra Juliu Ma- stengėsi save ir kitus ra- 
džiami prie valdžios, prade-£įr<ti viskas bus ge- 
jo nerimauti, 
čių valstiečių iš visos šalies 
nepersenai buvo susirinkę 
mieste Alba Julia ir de
monstratyviai reikalavo 
valdžios perdavimo valstie- 
teliko tik vardas. Ūkinin
kai Rumunijoje sudaro apie 
80% visų krašto gyventojų. 
Žemės reforma po karo šil
čių partijai, bet tuomet savo 
tikslo nepasiekė.

lai, derlius—neprastas, pa
vojaus nėra ir tt. O ypačiai 
svarbu, kad Suvalkijos ūki
ninkai sako,; jog gerai.

Mes šia' proga dar kartą 
norime priminti tą liūdną 
šių dienų Lietuvos vaizdą 
ir. anaiptol, nedžiuginančias 
perspektyvas. Ir norėtu
mėm, kad pagaliau mūsų 
balsas būtų išgirstas viso 
krašto naudai.

Svarbiausi klausimai po-1svarbus, apsiimta suderinti
“ ‘ ^kolų atmoK6jun^W ir 

gana gudriu būdu Skolai 
atmokėti -žada išleisti Vo- 
dečių bonus, užstatant jų 

įeižkelius, telęgrafus ir ki- 
w ( is valstybės turtus; tų bo-

jantams atsisakyti ąteijy Įnų pirmoji laida bus pasiū- 
nuo karingų keršto žygių —Įlyta visam-pasauliui pirkti, 
trumpai tariant, Reparaci-ĮPo dešimts metų bus išleis- 
jų bei Garantijų klausimai, ta daugiau. Pasaulio rinka 
Pirmas pradėta spręsti: f i- antrą laidą sutiks žiūrint to, 
nansų ekspertai žada galu- Įar Vokietija sayo prižadus 
tinai nustatyti Vokietijos I pildo ar ne. Trečia laido 
skolų kiekį ir nurodyti, ko-Į priklausys panašiai nuo 
kinis būdais jis surinkti; [praėjusio dešimtmečio elge- 
antras, Prancūzams ypae|sio, ir tt. Reiškia, kol Vo

kiečiai vykdins garantijas, 
tol pinigus gaus skolai at
mokėti. <

ir

•»1

rios — pigios. Ir nėra kas 
perka. Prisieina pusvelčiui 
atiduoti.

Aišku, jog pavasarį, ūki
ninkai, neturėdami arklių; j praūžęs triukšmas naujos 

 

negalės gerai įdirbti žemės, ĮAnglikohų maldaknygės rei- 

 

ir visas krašto ūkis neišvep-Įkalu tarp kitko privertė tos 
giainai turės silpnėti. bažnyčios dvasinę galvą,

Manyta, jog ūkininkams Kanterbury’s Arkivyskupą 
paspirties duos linai. Bet R. T. DavidsoiPą atsistaty-* 
jau paaiškėjo, jog pluoštas Įdinti. Šis įvykis pirmas ša

 

bus visai menkas, o daugelis j vo lūšies nuo bažnyčios į- 

 

nė sėmenų negaus, nes jie- Įkūrimo. Arkivyskupas ke
pinėjo; raunami žali. t lis metus darbavosi tą mal-

Daržovės, ypačiai runke-1 daknygę betobulindamas — 
liai, atrodo ne į save pana-Įgi parlamentui atsisakius ją 

 

šios, o Bulvės supuvo, o ku-Įpriimt, daugiau jaril niekas 

 

rios išliks, tai tokios mažu-Įneliko daryt. Savo atsišvei- 

 

tės teužaugo, jog skurdu pa-|kinimo pamoksle gerbiamas 
žiūrėti. /Net sėklos daug kas 
nebesurenka. joms paken
kė ir rugsėjo meti, kainos. 
Todėl gyvulininkystė netu
rės jokio materialinio pa
grindo.

Sii žiemkenčių sėja—taip 
pat liūdni dalykai. Dar a- 
pie 30 procentų nėįšėta. O 
kur ir pasėta, tai vos sudy
gę arba visai nešiidygę. Kas 
iš jų bus—dievai žino.

Dirvos liks nesuartos, neš 
įbristi negalima. O pavasa
rį, be gerų arklių; — nėgi 
išdirbsi gerai žemę1?

Vienintelis išganymas — 
tai žiemkenčiai (rugiai, 
kviečiai). Jų palyginti kiek 
didesnis derlius. Tačiau ir 
Čia nereikia džiūgauti: grū- 

, das lengvas. -
Artinasi žiema. Reikėš 

mokėti darbininkams algos. 
;o iš kur jas ūkininkas ims? 

Reikės duoti grūdais, ir kij 
' tokiais produktais. Bet it 

čia tas pats ūkininkui pei
lis, kuris jį piaus kitais aš
menimis. O neišmokėjus 
darbininkams algų, iš kur 
jie su savo šeimomis 
vens? Gresia rimtas pavo
jus, kuris mumis labai gąs
dina. “Ūkininko Balsas ’

Kaip jau žinome, labiau
siai nukentėjęs kraštas yra 
šiaurinė Lietuva (Rokiškio, 
Mažeikių, Šiaulių, 'Biržų, 
Panevėžio, Raseinių, Kėdai
nių ir iš dalies Ežerėnų ap
skritys). Tose vietose me
tai yra nepaprastai prasti 
Žmonės neatsimeną kito to
kio necferlidtiš/*' " '* 4

Dėl didelių lietų vasaro- 
jsus beveik visur buvo suvė
luotas pasėti. Dėl šalto oro 
ir suplaktos žemės, menkai 
išaugo, o dabar, dėl lietin
go ir šalto rudens, negali 
būti suvalomas. Labai daug 
vasarojaus stovi laukuose 
sukrauti į kupečius ir lau
kia'gražių dienų, kaip išga
nymo. Ar jo® ateis? Klau
simas. Gal didelė dalis taip 
ir pasiliks nenuvalvta, o nu
valytoji bUs sugedusi, su
mirkusi. Aišku, jog ne tik 
parduoti, bet ir gyvuliams 
išmaitinti jo neužteks.

Dobilai ir sienas taip pat 
nedavė gerų vaisių. Šieno 
beevik per pusę mažiau, 
kaip pernai. Dobilai dauge
lyje vietų iššalo; pirmame
čiai neužderėjo. Todėl jau 

;dahar ūkininkai stengiasi 
išparduoti arklius, karves, 
nes jokių būdu neišmaitin
tų per žiėmą. Kitur ’iš ;7 
karvių pasilieka 2—3. Ark
lius taip pat mažina. O kai- 

- ........ rr-

pralotas labai nusiminęs 
apibudinb dabartinę Angli
konų bažnyčios padėtį. Esą, - 
liūdna ją laukia ateitis. Jk 
pūstojo beveik autoriteto 
savo žmonių -tarpe.. Ypąįių7 
gai džbar visuomenė dori
niai tvirksta. Būk prapli- 
to baisiai jaunuomenės tar
pe neskaistybė; vedusių 
žmonių nuolat augąs linki
mas, į persiskyrimus, divor- 
sus ir tt- nieko pavyždingo 
vaikams rieteikia. Šis nepa
vydėtinas stovis išaugo iš 
to, kad tos bažnyčios vir
šūnės grynai politinės: jos 
galva Anglų karalius; par
lamentas nulemia nei maldų 

r "* j ' W

naudojimą. Nenuostabti tdt, 
kad jų tikyba silpsti; kas 
šiandien nttodėmė, ryt gal 
taps geni darbu!

Pereitą kartą minėtas ka
taliką ir radikalą susikirti
mai Ročhefort mieste nepa
liko be politinių pasekmių. 
Herriot’o' Radikalų Socia
listų partijos kišama ketiifi 
ministėriai kabinete. Įsiutę 
jų pranokėjo Cotnbs’o at
minties įžeidimu, radikalai 
smarkiai pasmerkė premje
ro Poincare biudžeto San
trauką; nori iš jo išbraukti 
tuos skyrius, kur pažadėta 
atiduot katalikams viėiiiio- 
liams atimtą 1905 m. ji| flir
tą, ir kur duota leidimas 
jiems Prancūzijoj auklČt* 
naujokus, š

< i misijonieriaus
- Kairieji savo tikslą beveik 

f : pasiekė, įsakydami savo da
riams išstot iš kabineto. 
Poincare privertė ats 
dint. TkC kraštą p^ko 1

kai /prieina sprąsti tokie 
svariną tąrptaatihiai MA- 

simai. Yra vilties, tačidh, 
kad tas pats sąstatas, išski
riant radikalus, sugrįš. įfes

mis sąlygomis nebalsavimas 
esąs geresnis už balsavimą. 
Jis pats pripažįsta, kad 
partijos savo gyvavimo pra
džioje yra protestu priešs 
senųjų partijų nedorybes. 
Todėl ir balsavimas už pro
testo partijas nėra visai be 
vertės. Tečiau negalima su 
juo nesutikti, kad šalies po
litikoje daugiausiai nusve
ria tie, kurie kontroliuoja 
šalies ekonominę sistemą. 
Amerikos tikri viešpačiai 
šiandien yra kapitalistai. 
Balsavimais piliečiai tik da-

komunistų valdžia padare 
K- 

vienos socialistinės val
džios : panaikinimo koope
ratyvų drauge su kapitalis
tiniu bizniu ir socialistiškos 
valstybes įkūrimo.” ' Į918 
metais Sovietų valdžia bu
vo pasikėsinusi paimti ko
operatyvus ir konfiskuoti 
kooperatyvų nuosavybę, nes 
sulvg komunizmo teorijos 
politinė valdžia privalo va
ryti visą šalies biznį. So
vietų valdžiai nepasisekė tai 
padaryti tik dėl to. kad Ru
sijos kooperatoriai pasirodė linai tepajėgia apsiginti nud 
esą per stiprus, gi komu--dabartinių viešpačių nesąži- 
nistai per silpni. Rusijos niligumo, nerangumo ir i^- 
kooperatyvas laikosi gerai .naudojimo. Pilietis tik tuo

met bus tikras šalies šeimy-
- r • . - f r J * , ,Ą_ * l

nebalsuoti; kurkas ge-Įtą, ko reikia tikėtis iš kiel
paimti į savo
vartotojų kooperacij

tikra valdžios šaltinį —
kohominę sistemą.

*Klajdinga ; nuomone,
būk piliečių skaitlingas da
lyvavimas politiniuose bal
savimuose apsaugojus juos
nuo diktatūros. Diktatoriš-

atsirado dėl savo pirmtakui
nesugebėjimo, nesąžiningu
mo ir priespaudos: socialis
tinės valdžios Italijoje, ti
roniškos Rusijoje ir demo
kratiškos J. Valstijose. Nuo

to balsuotojų, bet nuo ;tųy 
kontrblitldja esamą

minę Sistemą. Balsuo-
i tik užgiria jų nutari-

Nesvarbii, ar užgiria

jai jų valios nepakei- 
i ir faktinai neturi balso

pakeitime. Todėl nėta
balsuoti. Ten,

jjripetacija vra įsigyvenusi, 
taip pav. kaikuriuose Da

savęs pridursime, kad Lie-
tuva pateko po diktatūra _ „
nepaisant to, kad piliečiai Įdel to, kad nesikiša į poli- 
balsuodavo labai skaitlin-|tiką. Netiesa, būk Rusijos 
gai. Piliečių “atstovai” taip kooperatoriai gę^ai laikosi 
nevykusiai juos atstovavo, Į ačiū sovietų valdžios prita- 
kad diktatoriai neturėjo di-Irimui. Priešingai, jie laiko- 
deljo vargo pravaryti at- si nežiūrint sovietų pastan- 
stovus” ir patys savę pada-|gų padaryti iš kooperatorių

tautos atstovais.”
J. P. Warbasse iiesutin-

Nicotri

komunistus. Kooperatotių 
susia/tinimas su socialistais

v.... j „ j _ _ .

*
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ninkas ir jo balsas daug 
svefs, kuomet šalies turtas 
bus ne klases, bet visų var
totojų nuosavybė, kitaip sa
kant, kuomet gyvensime ne 
kapitalistinėje, socialistinė
je, ar komunistinėje 
bėję, bet, kuoihėt stiį

ijoje ir Belgijo
'raa.y Vų 
eis nes

resplfi

f 

?«U1

O Vilniaus, siekimų sapnais vainikuotas, 
Likai ir'dtskirfas svajonįų šventove; 
Nors kelią į Rytus. Gedimino sapnotas, 
Mums gūdžiosios naktys astuonios išgrioi'e/111'

O kdeno Vartai, į saulės rytojų, 
J žemę žadėtą nuo amžių svajotą. ':',r 
Jūsų priešams šiandie prakeikimą kartoju. 
Ir einu Su broliais į devintą Golgotą.

•
Kai Į sunkią kelionę nešt kiyžiaad išėjom. 
Drauge žengė taku ašarota bakūžė;
Varpų gaudime jprariašystę girdėjom,

- Vikrių nuo vargų nepalūžę.

Teturi, jgajnje.

s' v



Mes girtuokliaudami dažnai

4-

i

tj dabai- gali balsuoti.
Kitos pietinės valstijos tu-

i

if*

y
Į

r

tems. Bet neužilgo pasirodė 
neapykanta ir negrai turėjo 
vien sau laikytis.

Su vergijos viešpatavimu 
pietuose negras buvo šeimi-

I
K

K ' 
.*

savo prbtą, jog savo elgesiu 
bei protavimu lieka daug žė- 
hieshianlė stovyje už gytu-

idautinų, kaiįki žmonis, 
Ihiu

’ S J*

/ >

• •

• v*

f

, r * - < 5 . - ; - * v'
. Ai > - 4 X" ' * > -
' i- • • ’A '

* * C * ' ____ _

• Jį;B
’ ' > v? ' - *

. 7 jfifekas daugiau darbinitt- st

bažnyčioje;
b) Kongreso atidarymas sugrįžus iš baž

ir

z

r

»

. jūs gyvenimas nuskurstų
' Sį gytenifaiS ueįa- tt husilphStų; per ką, be-
•i gamind. taip giftiidMiavi-labejo “■ visa , vaistyk pebe- 

mas. Gyvenimas aiškiausiai galetų. lalsvai “P”5“1’ 
“*T . . mmgai gyventi. , . i
rodo, jog neber nelaimin-l .; s r ]gesnid žmogaus už žmoguj ™špataU£

Gttria dažnai girtuPMiaudajf^“"
■■ 0 ypae istvirfamas,
‘v**8 ° Į susisukęs turi sau patogius

prie pražūties krahtd; O ką Vienas Italijos ra-
bėkalbėti apiė daž4>iiiiiiką|8ytojas yra tokias išreiškęs 
girtuoklį, kurio gyvenimasĮį girtuokliaujančius mintis: 
ir taip yra gana menkas, r ‘Per girtuokliavimą gir- 
sktirdus ir vargingas . . . Ituokliai susivienija su pik- 

L Vm ***
. - praeity Mjfcįiepjija dorų ir riekalttį

Hirtiiigianšią žriiotiių, kuriedidį ištvifki- 
, adi»r, padėję visą sdvb tur-|mą;” O Viėiids šveicaras ra

tą už degtinės stiklėlį, daž-Išklojąs taip sakd: GifttiBk- 
nai sėdi elgetų draugystėje |HS dažnai svaigindamas Pa
prašydami išmaldos. Taigi, fe.?*0** MŠąWlš1

• jeigu žmonės tame dajykelu^^y'!-,^??^^ •
- ■ 6....................... ; _ litds, per feį užsBdfaiaina te-

; non kiek susiprastų, - aųo&tis,
O tų visai kitoniškas gyverii-pgĮg^ijį^j • < . . . «

* Į Ir ištikrųjų, kame gir-
' ^I^velgkiiiie riintbinis a-Įttiokiiariihdš jrifc lat&i išši- 
kiihiš į girtuoklio žhiogahs plėtojęs, tenai tegalima pd- 
(jyvraimą, ir ką pamatysi-įstebėti tik šlykščių šlyk- 

: - ihe! I^ainatyšimė jo gyvė-Įšėiausitiš, gyvtilišfciiš elgė- 
piM didžiiiišią bėtvąfkędsitiš; o kas rimta ir kilfili 
kuri yra gyvenimo nėlaintiųlBūtų, 6 riė pėdšakų hera, 

j » skurdo gimdytoja. Už tai|Dirtttdkliai nebeturėdami 
turi kaHn badą ir vafgąlriihto protavitnd ir bfegediš- 

■-1-išfedtėti ir viši liiėko nekalti I kiaūsius ( elgesius laiko iiz 
šeimos nariai. Skaudu yralriititą darbą. Girtuoklis hors

- žiūrėti į igirtuokliiis tėvus, į šlykščiausiai elgiasi ir dkro 
už kuriuos tūri didžidUšįlsau skriaudas, bet nieką 

: v&rgą kentėti visą savo gy-|neatboja; Kiek yra panašių 
Venimą jų nekalti vaikai. IttUbtykiiį, kad žihOgus daž- 
Geriaū būtą* kad tokie bū-|riai BegirtuokliaUdamdš pra- 
,tų visai negimę* negu dabarlranda Visą ŠaVO turtą; švfel- 
savo girtuokliavimu nekal-lkatą ir protą, ir viša tai i-

* tas it doras sielas turėtą I vykštd per husfOjibną rinito 
vesti į amžinos pražūties be-1 protaVimd.
dugne. Taigi darbininktes Negana to, kąd girtūok- 
tevas, dažnai teturėdamas ir Įliaudaini • dafonie visbkidiš 
pafe višai menką pragyvę-lbūdais sdu ir savo attiihui 
himą, aišku, kad negdli vi-.Lvairias Škridudūš, bbt fefes 
šokiais turtais Sūvo vaikū-Įbūdami kaipd ririįti ir pro- 
čiūs apdovanoti. Tad tibrš Uingi Dievo tvariniai, tdfeū 
tiek tėšuiėikia sari) vaikams Įsatb elgesiu labŪi idisižrii- 

. gyvenime ldimės; TeišaUk-Įg^e Dievo akivaizdoje. 
Įėja savo doru pavyzdžiu sd- 
vo vaikelius blaiviais, dorais. . . .. . ,

. ir papingais P“* k trS tJki, htibtjrkių, kad 

Z kiekvienas mokės tvar- glrtuokl,i tel?
? kiiigaiirdorai.sunauddaėl ^P™^ M.savo elgeSiU

■ w ... rss:

Bet bėda, kad darbihirir-li^Į^į dažnai riihtb ^rdtavi- 
kai tėveliąi dažnai yrh fe beabejo, nfefeaiiie-
klimpę į girtuokliavimą. U |įįmaniai Dievui nė Savo 
girtudkliO pastogėje dažnai

. v^^. ^^^^^’Įkaip tiktai reikalduja ndo 
Viešpatauja vien bj^i^biįnūsų, kad mes jį sti gryna 

”2^:5* Itt. nesutepta siela garbintu- 
|mėm ir ttlylėtumem, bet Ules 

GįHuokliai tėVii Žūvb-^fe^idarome priešingai,
m pavyžtlžiu t4ki^k„ii- DiėHti kėifaa ati-
UVb kutaitis ta Baisia 1

_ tm&iiBita ilga, « 
£ra ateitis iteį,

iffitigtai įiiiieėiai i 
. hM yiil Hsii teta

Fs^tkaiaižMa J

S’t ahfe itikii

\ ' 'J*
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jliH; t) tiž &| 
. jte parduoto; 

m. . jHltoth toniiitil, 8dVd Št 
ta tt kūrik W M
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Melai

ko, kad'<bū- 
’ keltis iš to

. • " — - ; l - 
t purvyno ir 

naują blaivų ir do
rų : gyvenimą. Nes su gry
na ir-blaivia siela ir širdi- 
ihU mes tepasieksime* savo 
tikrąjį tikslą ir sulauksime 
ateity sau šviesaus ir lai
mingo rytojaus-

(Katino “Dūrbiiiinkas”)
• > ■
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f • Vi ' •Šuv. Valstiją negrai yra 
ainiai vergą atvežtą iš Afri
kos į Ameriką. Gal niekad 
iiėbtik žinomos tikros skait- 
lyries atvežtą negrą. Vieni 
rašytojai Sako, kad šešiolik
tame šimtmety 900,000 neg
rą atvyko į Ameriką; septy
nioliktame 2,750,000; aštuo
nioliktame 7,000,000 ir šu- 
vitš 4,000,000 devyniolikta
me — iš viso apie 15,000,000. 
/ Koloniališkose dienose juo
di vergai buvo siunčiami į 
Vakarą Indijas. Dideli skai
čiai atvyko čionais kuomet 
Anglija gavo kontraktą iš
siųsti vergus 1713 metais.

Negrų istorija Amerikoje 
iki 1863 m. yra istorija ver
gijos. Senoviškose dienose

i- - «»-K-

rantuojamos, būvb paliktos 
krekviehdi valstijai. Ir pa
sekmės to yra—pietinės val
stijos vis žiūri į negrus kai
po į vergus. Tėnaisneduo
da ngėrams maišytis su bal
tais. Negrai negali lankyti 
baltųjų mokyklas, ligonbu- 
čius, knygynus ir panašias 
Vietas.

Tenais paprotis draudžia 
negrus lankyti viešbučius, 
teatrus, nei ir bažnyčias su 
baltais. Kaikurios pietinės 
valstijos vis turi “ Tini 
Črovv”-įstatymus, tas įstaty
mas reikalauja atskiras vie
tas negrams traukiniuose, 
gatvekariuose ir tt.

Yra labai mažai juodų 
balsuotojų pietinėse valstijo
se, nes specialiai priedai pri
imti prie valstijų konstituci
jų. Iki 1914 m. kelios pieti
nės valstijos turėjo taip va
dinamą “Grandfather’s 
Clause” konstitucijonališką 
aprūpinimą, kuris davė žmo- 

į gui teisę balsuoti tik sulig jo 
Į pratėvių stovio. Tas reiškia,

MIESTELIS—ALUDĖ

Linkuva. Musų miestelis 
nėra bei kultūriniai nei ėko- 
nominiai atsilikęs. Tik visa 
beda, kad'šiemet beveik vi
siškas nederlius sutrukdys 
mūšų kampo pažangą. Nei negras buvo f eodališkas ver- 
tik šių dietų lietinga vasa- gas. Keli liuosi juodieji tu
rą padariusi šį linksmą h’ėjo teisę balsuoti ir net ap- 
kraŠtelį tykiu ir liūdnu, bet|s^ve^ su baltoms tarnai- 
blogiausia, kad patsai mies
telis mirksta alkoholy: kuo- 
iiė kiekvienoje trobelėje da
ro parduoti alų; aludėse 
pardavinėjama degtinė; oLį^ “privatiškas-turtas.”!kad tik ainiai visų žmonių, 
girtų ypač turgaus dienose 1 — -L- 4 4
tai iki vėliausio., vakaro pil- 
ittfe gatvės. Draugė su gir
tuokliavimu plečiasi vagys
tės ir apiplėšimai. Žmonės 
labai nusiminė, matydami 
tokią netvarką, kokios net 
hėbUvo nuo valstybės susi
kūrimo dienų. Tuo labiau 
žmonėse baimė kyla, nes ma
te* kad tie žmonės, kuriems 
priklauso vietos tvarkos pa- 
laikyhias, drauge girtuok-j 
liauja. Apylinkėj eina lau
kų niisaUSinimas, todėl pri
plūdo įvairaus svetimo Kle
mento, kurie uždirbtus pi
nigus daugelis tuojau pra
geria. Tad labai abejotina 
ar Užėjus žiemai, kuomet ne
beturės kur uždarbiauti, ne
si plės tos vagystės ir apiplė
šimai, jei tvarkos dabotojai 
nesiims griežčiau ir sąžiniš-) 
kiaii saVo pareigas pildyti. 
Dėl tokio padėjimo tikrai 
linkuviečiams yra liūdna ir 
esančios gimnazijos auklėti
nius miestelio nepadori 
tvarka demoralizuoja.

Šeimininkas galėjo jį par- kurie. 1867 m. galėjo balsūo- 
duoti arba kariiZattduoti, jį ti dabar gali balsuoti, 
galėjo paimti atmokėti sko-l Kitos pietinės valstijos tū
las, perskirti nuo jo šeimy-L-į turto kvalifikacijas arba 
nos ir tt. Nuo negro buvojlaiškus “supratimo” (un- 

derštanding) priedinius sa
kinius, t. y., balsuotojai turi 
suprasti • konstitucijos dalis 
ir paaiškinti reikšmę" kuo
met jų užklausta. Juokinga 
pasaka pranešta apie negrą 
Mississippi valstijos. Šis 
žmogus atsakė visus klausi
mus,- bet kuomet jo užklaus
ia “Ką reiškia eeny, meeny, 
miney, mo?” Jis atsakė — 
“Reiškia, kad Jūs Ponai ne
įeisite man balsuoti.”

Bet tuos visus reikalavi
mus ir visokius priedus pie
tinės valstijos įvedė, kad tik 
sulaikyti negrus nuo balsa
vimo ir neduoti jiems pilie
čių teisių. Ir todėl kažkurio
se vietose' pietuose kur gv-

Melą,

M' teitai? tt fatto sie

i, 1W

per ką JįB ant mūfetį la

O, ^kada, Dievuli,
Švis skaistesnis rytas, 
Kada dings vargelis 
Ašaros plukdytas1? 
Kada blaivi saulė
Mūs šalelę šildys, 
Ir tą šiurpią naštą 
Slėgusią nudildys? 
Kūomėt žmonės stosis 
Blaivūs ir protingi, 
O tada, Dievuli,
Busime laimingi!

nos ir tt.
atimta visos žmgoaus teisės,!, 
jis negalėjo legališkai apsi-į 
vesti, negalėjo turėti turto, . 
hegąlėjo pirklinėti ir pada
ryti kontraktus, ir negalėjo 
pasirodyti teismuose. Nebu
vo pavėlinta jiems pasimo-| 
kinti rašyti ir .skaityti. Jų] 

į savininkai buvo jų vieninte
liai teisdariai, ir galėjo juos 
mušti ir keliuose atsitiki-! 
muose mirtimi nubausti.

Bet juodukai nepasidavė! 
— negrai nė sykį sukilo de-| 
vyniolikfame šimtmety, bet 
be pasekmių. Turėjo įvyk-! 
ti kruvinas Naminis Karas 
tarpe šiaurinių ir pietinių 
valstijų išnaikinti vergiją 
Amerikoje. XIV konstituci
jos priedas priimtas 1868 m. 
teikė pilietystę ir įstatymų 
lygią apsaugą “visiems gi- 
musiems Suv. Valstijose ar
ba naturalizuotiems,

Dvejais metais vėliaus, 
XV priedas tapo įstatymu,! 
duodant lygias teises bal
tiems ir spalvuotiems pilie 
čiams, draudžiant valstijas 
daryti skirtumą.

Mes negalim pavadinti ne
grus, kaip vadiname Ameri
kos Indi jonus, nykstančiai 
rase. '1910 m. buvo 9,828.000 

|aegrų Suv. Valstijose. 1920j 
m. 10,463,000. Sulig 1920

-—C -J— * V " ’VF ' j - - V'M J 
ventojai- yta juodi, -apife 9 
nuošimtis aUgusių 
negali balsuoti. ’• 
v Bet tasz padėjimas neeg
zistuoja visose valstijose. Su 
negrų vergijos išnaikinimu 
juodi piliečiai pradėjo užim
ti atsakomas vietas šioš ša
lies gyvehime; 33 jtlodiėvy- 
rai sėdėjo Suv. Valstijų 
Kongrese.

Aiški permaina Amerikos 
negrų pasaulyje per perei
tus dešimts arba penkioliką 
metų. Gal. dėl Pasaulinio 
Karo — parinkimas milijo
nų į Amerikos kariuomenę, 
padidėjimas Amerikos in- 
dustriališkos produkcijos, 
immigracijos laikinas susto
jimas laike karo — gal tas 
viskas prisidėjo prie negrų 
išvykimo į šiaurius. Tokiti 
būdų negrų problema šian
dien nėra tik pietų proble
ma. Negras pats bando iš
rišti savo problemą.

Kad nors negro gyveni
mas yra sunkus pietuose, y- 
ra daug geresnis rytuose. 
New Yorko garsusis Harlem, 
į dešimts metų pavirto į tik
rą negrų rasės tvirtovę — y- 
ra intelektuališkas, kultūriš
kas ir finansiškas centras 
negrų Su V. Valstijose. Di
desnė dalis Harlem (kuris 
randasi pat New York’o 
mieste) yra negrų rankose. 
Negrų pasaulio pulsas pra
dėjo atsigaivinti Harleme. 
Dabar reiškia daugiaus ne
gu tik “nėgių distriktas,” 
yra daugiaus negu juosta —

y
i-.-;
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• Vilniaus Lietuvių K 
vinių Draugijų 

• $ėrb. ponios Emilijos 
prakalbų 

^-JMassachusetts valstijoj.
Lapkričio 15 d. Droe

Mass. •
Lapkričio 17 d. Norw<

Mass. .< J .

Lapkričio 18 d. So. < 
ton ir Cdmbridge, Mass.
z Lapkričio 21 d. La 
Mass.

Lapkričio
Mass.

Lapkričio
N. H.

Lapkričio
Mass.

Lapkričio
Mass.

Fed. Sekretorių
180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

■>
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27 d. Gar

29 d. Athc

“Istorija niekur 
korduoja tiek progreso tai 
pačiame laikė, kiek at 
Suv. Valstijų negrai 
Paiiuosavimo Prok 
jos. Iš vergijos jie 
pakol šiandien užima sti 
bias vietas apšvietoj, p 
sijose, moksle, 
ir kitose srityse. Rokuoja|

yra miestas mieste, turiutfer1^3’ kad 50,000 ngerų ran^|fl|
suvirš 175,000 gyventoją, 
kurie yra savininkai turto 
iki $60,000 vertės, ir zdi‘ 
džiausiąs juodų miestas Suv. 
Valsttijose.

Negras jau pradeda pro
dukuoti. Jis mato save koi- 
po. vedėju ir čampionu visų 
pasaulyje juodų rasių, kad 
nors jis Harleme arba pie
tuose gyvena amerikoniškai.

Prezidentas Coolidge savo 
paskutiniame pranešime 
Kongresui turėjo tiek pasa
kyti apie negrus.

Kun. S. J. Vembrė

DARBININKŲ KLAUSIMAS

(Tęsinys)

G. KONGRESAI
§40. Sykį metuose esti visuotinieji orga- 

nižarijos kongresai. Kongresas—tai va
riausioji organizacijos instancija, turinti 
teisės leisti organizacijos įstatus, teisti na
rius ir kuopas, tvarkyti ir rišti visus svar
biausius LDS. reikalus ir klausimus,

§41. Kiekviena kuopa gali siųsti į kon
gresą bent po vieną atstovą. Didesnės kuo

si valdiškose vietose, 
riems algų kas met nio] 
ikįj $50,000,000.”

Tarpe garsesnių negrų 
tome — Booker T. WaAb 
ington, garsus moks 
Paul Laurence I 
poetas, Roland Hayės, dąfe 
iininkas, Alain Le 
Locke, negrų fil 
Countee Cullen poetas,'] 
rence M i Ils garsi dai 
ir aktorė, Dr. du (Bose 
liniukas ir daugybė kitų,y5

n) z skundų priėmimas ir .delegatų Įįs 
cuopų įnešimai Sąjungos labui;

o) konstitucijos peržiūrėjimas ir 
su įnešimai;

p) pataisymų svarstymas ir jų 
mas; ■

q) praeito kongreso neužbaigti re
r) nauji įnešimai Sąjungos labili; į
s) hominavimas ir rinkimas Centro' 

dyboš;
t) rezoliucijos;
u) pirmininko kalba uždarant
v) malda, sekant dvasios vado.

H. NAUJŲ LDS. NARIŲ PRI

m. cenzo, buvo 1,206,000 ne-
Preikštas\grų Georgia valstijoj; 935,-

pos turi teises po 1 atstovą siųsti nuo kiek
vienų 20 narių. Moterys ir rinkimuose ir

Norėdamas tepti nariu Lietuvių

000 Missisšippi:
Alabama;
Carolina

900,000
865,000 South
<63,000 North

Carolina; 700,000 Louišiana;
690,000 Virginia; 472,000
Arkanšūš'; 452,000 Teilnes-

100 Florida. Iš vį- 
piėtuose buvo 7,000,000

visame veikime turi Ivgias teises su vyrais.
§42. Kongreso vietą ir laiką paskiria

pats kongresas.
§43, Kongreso tvarka yra šitokia, 
a) iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas

nyčios;

TrSriirmM negnj’ Kiti aP8f^eno ***
,^05’^BS3 dur-vakatuose, vakaruose

JAU GATAVA!
- rvttiose.

e) Valdybos vardų šaukimas;
d) Malda; pradedant dvasios vadui
e) Dvasios tądo prakalba;

ninku Sąjungos, šiuomi pažadu
visomis pajėgomis naudai brolių ir
darbininkų, labui mūsų tautos.ir 
Kataliku Bažnvčios. Prižadu visufl 
ti ištikimas darbininkų reikalams ir 
t i šaVo organizacijos nutarimus
prižadu visuomet būti ištukmas, 
tos valdžiai, Katalikų Bažnyčios m 
ir josios vyresnybei. Krikščionių-De

Nuo 1920 m. negrai vyks-
Kaina HeLvienoa khygos 50c. te į rytinius industriališkus 

centrus. Ir 1920 iti. NėwPland Aectnnp. $1.00
Yorke buvo 161,000, 136,000

je ir 109,000Baltimorėj

f) Mandatų priėmimas ir mandatų ko*

tų obalsiai ir idealai bus ir mano 
ir idealais. Šv. JuoftApas bus mano 
jas ir pavyzdys. z Visu mano u

nini jo6 rinkifrtaS;
g) pirmininko kalba ir raportasi 

, h) raštininko raportas apie LDS. vei*
kimus;

vi) iždininko raportas;.. 
'> iždo žfobeju rsptiitas;

no. Taip man Dieve padėk.

Šioji L D. S. yra vieiiintėle 
talikiška organizacija Amerikoj^ - 
liktųjų riipthasi

**’-*■ t < ■ v ■ *•»- ra visomis
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Pirmą syk

Kaziimero bažnyčioje,

/

Rap

S0.W0RCESTER, MASS.

WORČEŠTER, MASS.

—1’
< I
,11

r II

CHICAGO, III.
Gyvuojančios kuopos

i '

porų dainelių. Jam akonųfo. 
navo
Kad ir bedarbė, bet žmonių
« v ’ * • * • v —

Radastėle

;•.......-................. —
ATŠVIEŽINANTIS 

MIEGAS?

•v

i ■

musų 
dar bandom
li ūs ir

Tikrai mal
do čionai

f

o eiti marguoti;

(Tęsinys)

7.'Lenktynės.

uz durų. Jau buvo 
jo sulaukti ir išėjo <3 g 

’tęn ties savo krautuve^ rpa&į

are, todėl pirkėjų daug ne- 
Bevaikštinėdamas tai šen

. darbo.
darbdaviai

Jis ją iš tolo užšnekino G’ G 
Na, šiandien nė neuže' 
S* * ' Ji

vės kampą pamatė kaimv-

mtė paskli 
d pasišventęs dar

keletą padėkos žodžių ii 
stud. Ant. Rakauskas.

M uzikalę programų išpildė 
Alena Rakauskienė, Juozas 
Olšauskas;:kftmp. 'Ant. Pociusy 
Ona Skiriate Savo liaudies

ĮE

buotojas A. J. Janušauskas
pas mane. Jau taip senai ' 

F’*-’" 1 '
-- Ka<l vadinat, galiu užeiti, tarė Marcelė.
romus įsivedė ją į krautuvę ir, pastūmęs kėdęs, pa
sėsti ...

£ Kaip jums sekasi ?—klausinėjo ji.
— Nieko sau. Vis šiek tiek uždirbi žmogus krutėdamas 

dienelę. Skųstis netenka. Tik vienas rūpestėlis galvų 
l Jr nežinau, ką čia padarius. Nuo to sykio, kai į- 

iidau Kazį, nerandu ramybės. Nejuokai! Trečias mėne- 
i eina, o iš jo nuomos <įar nė cento, negavau. Tur būt, 
išvaryt ar ką jau . . . Taip sakant, Kazys man drau- 

r bet savo reikalai dar didesnis draugas. .. . ‘ •
—- Atviriau būtų buvę, jei būtumėt pasakę:—Kazys drau- 

š, bet pinigai dar didesnis,—pataisė Marcelė.
— Gal ir taip,—nesigynė Bronius, bet vis dėlto panelė 
žins, kad ne švęstom žolelėm mes gyvi. • 2
— Taigi, bet nemanykit, kad ponas Kurplys išsigąs to- 

^nutarimo,—aukštu tonu pareiškė ji.
-■ - Suprantu, jis ne toks vyras. Dabar dar ir po atviru 

m galėtų išsimiegoti. Bet, kaip man rods, nė to jam 
^Scjeiks . . . reikšmingai žvilgterėjęs į Marcelę, nepabaigė Bro- 

savo žodžių.
— Žinoma, kad nereiks!—patvirtino ji.
— Kaip mano galva išneša, ar tik ne priešais mane įsi-

- Ęe abejo. Nuo to sykio, kai pasisakė mane mylįs, 
ama, jokių kliūčių negali būti. Pats prašė, kad pa-

ikčiau dar ligi rudens, kol su broliu dėl dalies ‘ susitars. 
Brolis turįs nemažą Ūkį,—pakeltu ir truputį sujaudintu vie- 

U atsikvėpimu balsu išdėjo Pilnytė.
Ką? Brolis turi ūkį? Pirmių pirmiausia reikia žillo- 

? kad jis neturi brolio. Tokiu būdu ir brolio ūkis ne že- 
bet kur debesyje karo. Pats man prisipažino, kad tik 

a seserį teturėjęs, bet ir apie tų jau treti meteliai nieko 
rdėjęs ir nenorįs? girdėti.
— Negalimas daiktas!—protestavo Marcelė.—Jis man 
papasakojo tų patį vakarą, kai prisipažino mylįs. 
Jos balsas drebėjo.
— Jo meile abejoti netenka, tik nežinia kam ji skirta. 
Bronius dabar tikėjosi šiokiu ar tokiu'būdu įvesiąs ne 

ą tarp juodviejų. “Jei aš jokios naudos iš savo kai- 
neturiu, tai kokiems galams dar kiti 4uri man po kojų 

dtis ir apie jų sukinėtis,”—galvojo nekartą.
— Meluok sau sveikas ir rask žioplesnių, jei nori pri- 

idinėti,—pasakė atsistodama.
— Palaukit, panele, nėra čia ko pykti. Jeigu pasirodys.

i aš neteisybę kalbėjau, tai nuo tos pat dienos, kaip už 
^bausmę, imsiu pardavinėti po penkis centus svarų cukraus, 

ariu paskutinius'marškinius atiduoti ir dusyk klupsčias ap- 
miestų eiti ...

— Netikru!—tvirtai perkirto Marcelė.
Bronius, netyčia žvilgterėjęs pro langų, pamatė Kazį 

rsai gatvę einant. Jis, be abejo, namo grįžo.
j— Tuojau galėsim įsitikinti,—tarė jis. Tik greit stokit, 

nele, už durių. Pamatysit . . .
' — Kų čia juokus varinėji! Lyg kokioj komedijoj ... 
---- Ir vėl priešinsis. Čia su Kaziu aš pasišnekėsiu o jūs 

ž durių galėsit pasiklausyti.—paaiškino Staklinskas jai. 
^^Nelaukdamas jos sutikimo, paėmęs už peties įspraudė ją 

j už durių ir pats dar užstojo, kad ne taip greit būtų 
ima pastebėti.
.Marcelė, teisybė, truputį prięšinosi, bet jam pasirodė, 

»d būtų galėjus daug smarkiau gintis. Kas žino, gal ir jos 
s norėjo šip to žinoti ...
Viskas buvo padaryta kaip tik laiku, nes tą pačių minu-

. įsirito Kazys ir nieko nelaukdamas pradėjo:
— Šiandie, vyreli, vos nesusipešiu su Šmuila. Aitvaras 
s užsimanė iš manęs kažin kokių skolų gauti. Aš jam 

iau, kad aš jokių skolų nežinau. Dar pridėjau, kad šie- 
įąčt per neštines vis tiek jį velnias nuneš. Oho! Kad. įdūko 

ad ėmė rėkti. Tik gerai, kad jo gerklė neplačiai iš- 
Aš jį nuramdžiau ir paprašiau, kad skohį sąskaitas 
ų. Žinoma, žydas jų neturėjo. - Tada aš jam pagrasi- 

1, kad kitusyk be reikalo neužsikabintų. Ką ar galiu at- 
? įęal ir buvau kada įsiskolinęs ... ,
Kaip matau, tu nevisai siaurai užsimoji,—tarė Bro- 

is. Ir su žydais skandaliji, ir su Marcele gerų kompaniją 
i, ir dar su kuo . . .
- £, ką tu niekus ’ tauški,—numojo ranka Kazys. Kas 

3a bendro gali būti su Marcele.
— Kaip tai! Juk ji tau labai į akį.—teisinosi Staklinskas
- Ką tu niekus prasimanai! suriko Kurplys. Tu mane, 

r būt, tiek tepažįsti, kiek ir ateinančią žiemą Marcelė!
£ pas ją tik iš didelio gerumo dar šiaip taip nueinu. Bet 

vizitai, brolau, man konė ligą įvaro:
Meluok sveikas, jei nori;-.gynėsi Bronius. y

l — Visai lie! Tik suprask,}kaip ji atrodo. Kai gatve ei- 
į aš iš tolo pažiūrėjęs nesuprantu, ar ji tikrai eina, ar riste 

Be to, toks senas daiktas ne mano metams ir ne mano 
. Jei ir atsilankau kartais, tai tik malonę darydamas, 
i nekaltas, jei ji iš to pasidaro kažin kokių keistų iš- 
Tegu džiaugiasi jomis. Man tai daug kantrybės suėda.

jau tą įvykdė ir daug darbi-
ninkų neteko darbo. Republi- 
konS.i ėjo gatvėmis su raudo-' 
noniis’ ugnimis. Didžiausiose

dainelėmis, kanklėmis, vaidi
nimu, nudavimu, art. Olšaus-

atgaivinsiu apmirusų IJ®. kas tabai ,p*ako publikai. . 
49-tą kuopą. Linkime p. Ja
nušauskui pasisekimo šitame 
kilniame darbe.

LDS; 49-ta kuopa yra para, 
džiusi daug veiklumo: skiepi
jo darbininkuose susipratimą, 
platino katalikiškąją; spaudą, 
auklėjo darbuotojus, vadus, į-

* -•> ♦/ ’ ‘•'t ■
steigė, biznį, kuriame nariai 
gavo biznišką patyrimų, iš tų 
biznio uždirbo virš porą tūks
tančių dolerių, kuriais nauja
jai bažnyčiai įtaisė kelis gra
žius langTIs.

t

Tikimės, kad, atgaivinus 
kuopą, .pasireikš toks pat gra
žus jos veiklumas iš naujo.

RAkauskonaudaikoncertas

Ant. Rakauskas, geraširdis 
darbuotojas, jau paskutinius 
metus lanko Northwestem u- 
niveTsiteto medicinos mokyk
lą. Jani paramų teikė visuo
menės organizacijos, k. t. K. 
Federacija, jo brolis, ir kiti 
kilniaširdžiai. Pastarieji gau
davo geriausių progų p. Ra
kauskų paremti per rengiamus 
p. Rakausko naudai koncer
tus, kurių siela buvo p. .Ra
kausko žmona Alena (buvusi 
Na rink aite, iš Bostono apylin
kės). Paramų duodavo skel
bimu programos knygutėj, au
ka, dalyvsfiKlžnrtbe'UŽmokes- 
riio koncerto programoj, paim
dami tikietų į koncertą, ku
riuos ne visada sunaudodavo.

Paskiausias toks koncertas 
buvo spalių 21 d., Šv. Antano 
par." svetainėj. Įžanginę kal
bų pasakė ir buvo vakaro ve
dėju gerb. kun. kelb. H. J. 
Vaičiūnas, LDS. 49 kp. dva
sios vadas.

.7

gatvėse atrodė lyg gaisras. 
Republikonanis išsirikiavus,

1 < •

pakilo baisus trukšiuas —.mi
nių minios žmonių šūkavo:

tai. Vietiniams dainininkams

pasižadėjor^ėTdarbųq|ią ęięgų iš Montello^ Mass. Jos švel

Žmonių programos pasiklau
syti prisirinko kuone* pilna 
svetainė. Pažymėtina, kad L. 
6. S; darbuotojų buvo iš įvai
rių Chicagos lietuvių kolonijų. 
> Ateinantį pavasarį Ant. Ra
kauskas baigs medicinos mo
kyklą beliks jam vienus me
tus interneship ištarnauti ko
kioj nors ligoninėj.,

. i Darbininkas

Šv.
penktų vai. vakare, iškilmin
gai apeita stacijos. Po sta
cijų 'buvo duodama bučiuoti 
Šv. Kryžiaus Relikvija. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Tą dieną gerb. klebonas kun. 
J. J. Jakaitis pasakė gražų 
pamokslą apie šv. Kryžiaus at
radimą. ŠV- Kryžiaus medžio 
Relikvija gauta mūsų klebono 
rūpesčiu. Reelikvija pavyda- 
!e mažo kryželio, kuris sudė
tas iš dviejų gabalėlių šv. 
Kryžiaus medžio. ReliĮcvi jo
nus labai gražus; sidabrinio 
kryžiaus formoje, į kurį. įde
dama Relikvija. Minėtų Re
likvijų- įtaisė .visi parapi jonys. 
Visi šv. Kazimiero parapijo- 
nys didžiai dėkingi savo kle
bonui, kad teikėsi pasirūpinti 
įgyti taip senai laukiamą 
brangią Relikviją.

' Paroda
Penktą dieną lapkričio, Re- 

publikonų kbmitetes, pakvietė 
visas dirbtuvių kompanijas,

Viename tarpe kad prisidėtų prie jų apvaik-

“Šalin Republikonų kandida
tas! Lai gyvuoja Smithas!”. 
Kiekvienas rodė Smitho pa
veikslą. Atėju§ prie Shrews- 
gatvės, republikonai gavo su. 
puvusių kiaušinių, plytgalių ir 
visokių supuvusių produktų. 
Apie 21 žmogus tapo sužeis
tas. ' Nors policija dėjo visas 
pastangas palaikyti tvarkų, 
bet neįstengė prieš tokią di-

• ' ; * f' "■ \ >

dėlę minią atsilaikyti. Repu
blikonai kaltina policijų, būk 
tai policija tyčiomis minių lei
do ant republikonų. Minėta 
paroda bus ilgai Worcesterio 
republikonanis atminčiai.

Darbininkų prieteliai
J1’1-.Prieš rinkimus mūsų laisvie

ji irgi nesnaudė. Parsikvietė 
ten kokį Republikonų partijos 
kalbėtojų ir varė agitacijų kad 
visi balsuotų už republikonus. 
Tai mat kaip mūsų laisvama- 
nija atjaučia darbininkų pa
dėtį. Mat, Demokratų parti
jos kandidatas 'katalikas, tai 
mūsų laisvamaniams nepatiko. 
Čia pasirodo kad1 laisvamaniai 
ne darbininkų prieteliai, bet 
veidmainiai. Mat pas laisva
manius nėra skirtumo. Pra
eiti rinkimai aiškiai parodė 
kaip laisvamaniai atjaučia 
darbininkų reikalus.,, Laisva
maniai visados reketavo būk 
katalikai eina su kapitalistais. 
Dabar aiškiai pasirodė laisva- 
manių veidmainingumaC
Šiems nerūpi darbininkų reį- 
kalai, tik jiems rūpi kaip pra
tuštinus darbininkų kišenius.

Demokratas

.organizacijoj. D$aųgiĄpj|$, nūs - balselis visiems patiko. : 
kad'-vėl į mūsų eiles stoja toks ’ 
sumanus darbuotojas,, iškal
bingas kalbėtojas. '

Nauja knyga
L. Vyčių centro dvasios va

das gerb. kun. Pr. Vaitukaitis, 
kurs labai pritaria ir mūsų or
ganizacijai (yra ir jos narys), 
išleido knygų: “Kelionė po 
Europą ir Įspūdžiai.” Jau 
daug egzempliorių tos knygos 
pardavė.

. y . Vajus
Kai kurių buvo manyta ka

da nors žiemos laiku padaryti 
smarkų LDS. vajų Chicagoj ir 
apylinkėj. , Tačiaus apskričio 
susirinkime nutarta savo vajų 
.turėti tik kartu su spaudos sa
vaite. Gal tokiu būdu ir dau
giau laimėsime savo organi- 
zacijaū Bet ir prie to reikia 
gerai rengtis. •

A. Darbutis

Ponia z Ona . Šeesėkienė-Dųbo- į 
saite, taipgi iš Montello, gra- s 
žiai padainavo keetą. dainelių. 
B. Greska, vienas iš mūsų ta- 
lentingi) muzikų pagrojo gra-

’ žiai. t Jonas Umpa akompana^ 
vo. Jonas Banys padainavo * , 

a « - Tavm A 1. '
panelė . Adelė Piniųtū.4

‘ “ v__  * " »*

buvo daug ir visi buvo pa
tenkinti programa ir sakė, šis '* 
koncertas buvo “bestvet.” 
Kūn. S. Kneižys vedė progra- ?» 
mą, paįvairindamas juokeliais.

Sadaliečių “penny sočiai” 
įvyko Paliaubų dienoje. Ko
misijoj buvo: J. Lučinskiute, 
S. Raznauskiutė, A. Akstiniu- 
tė ir*C. A'rminiutė. Pavyko 
gerai.

— Leisk, šnabždėjo stumdama Staklinskų Marcelė
— Palauk, panele, spėsi, tarė garsiai Bronius.
Bet Kurplys jo žodžių nesuprato ir toliau savo širdgėlą 

pasakojo: .
— Arba tie jos prisipažinimai ir visi paibeliai. Kad per

kūnas juos kur trenktų!
Ištikrųjų perkūnas trenkė. Nuo to trenksmo Bronius 

parkrito asloje, o per jį persirito su didžiausiu triukšmu Mar
celė. Rankoje šluota, veide įnirtimas. Girdėti žodžiai iš 
prigimties gerų jos sielą per skaudžiai sužeidė. Ir kuo'žmo
gus kaltas šiam pasauly, jei jo išvaizda turi jį nuolatos kan
kinti, iš kitų tarpo išskirti?! . y - • '

Kazys, pamatęs netikėtą ataką, šoko bėgti pro duris, 
bet staiga sukniubo ant pasipainiojusios kėdės. Marcelė prie 
jo prišoko ir iš visų jėgų žiebė su šluota į nugarą, kolei vai
kinas spėjo straktelėti. '

Atsistojęs kaip viesulas smuko lauk. Jo persekiotojo 
paskui. t »- < • ✓"

Bronius tuo tarpu pakilo, čiupinėdamas nubrozdintą al
kūnę ir išbėgo pasižiūrėti. /

Ir buvo tą dieną reginys miesčionims! Neišpasakyta pra
moga, kokios nė už pinigus nepirksi.

Štai, Kazys lekia, kiek tik kojos kabina ir sveikata lei
džia, kaktą įtempęs, o paskui Marcelė, kaip ekspressas pūš
kuodama, pėdos neatleidžia. Pasivijus' smogs porą sykių su 
šluota per strėnas, kol bėglys toliau pašoka. Tada vėl* pasiu
tusios lenktynės z • '

Taip dūmė juodu ligi tilto. Gal būtų per visą miestą 
vijęsi, bet čia Kazys užlėkė ant apskrities viršininko šuns ir 
parvirtą. Kur Buvo šuva, turėjo būti ir viršininkas, šuva 
nešė dantyse jo kančių ir linksm&i uodega vizgino. -Ir dusyk

“2 | - f
Marcelė pribėgo ir dar užvežė per strėnas Kaziui. Bet 

daugiau teko šuniui, kurs išgąsdintas ir cypdamas, palikęs ' 
kančių ir viršininką, šovė įsomis keturiomis pro Pilnytę. Ja) L . ,
pasirodė, kad šuva ant jos šoka. Išmetusi šluotą, užmiršus kad patiekti planai sunku yra

* • . .. .... vykdyti: stoka jėgų ir bega
lės didelių dafbų kitų organi

parvirtą. Kur buvo šuva, turėjo būti ir viršininkas, šuva

tokiai nelaimei pasitaikykT

kančių ir viršininką, šovė įsomis keturiomis pro Pilnytę. Ja)

Žinia yra, kad dar gyvuoja. 
LDS. 20-ta, 25-ta ir 57-ta kuo
pos. . Kaip yra su 29-ta kuo
pa, kurioj darbavos tokie įžy
mūs darbuotojai kaip Br. Ja
kaitis, Jurgis Žakas ir k., ne
turima žinios.

Kitados 25-ta ^kuopa buvo 
smarki veikimu. Ten valdv- 
boj buvo K. Gervilis — pirm., 
M. Zižas — nut rašt., J. Dim
ša — fin. rašt, p. Šimkus 
ižd. Dabar tik kų p. Dimša 
surenka mėnesines duokles ir 
pasiunčia centrui.

Apskrityje
Apskričio poseiminis susi

rinkimas buvo nepaprastai gy
vas. Ten apskričio atstovas 
seimui, p. L. Šimutis, išdavė 
gražų raportą. Kaik'urie -dar
buotojai atsilankę susirinki- 
man atsinešė gražių planų ap
skričio ateities veikimui. Su
sirinkusiųjų ūpas pasireiškė 
gražus, pakilus, pasirodė noro 
dirbti. Tik, išpalengva, tame 
pačiame susirinkime pasirodė,

Aušros Vartų parap. kleb. 
kun. J. Čaplikas ir kun. S. 
Vembrė rengia fėrus, kurie 
prasidės 27 d. lapkričio ir tę
sis per tris dienas, pertrau
kiant: 6 d. gruodžio ir baigsis 
8 d. gruodžio. Rentose bus vi
sokiausių naujausių lošimų ko- 
kių pirmiau mūsų fėruose nė
ra buvę. Bus galima gauti ir 
gyvų daiktų. Worcesteriečiai 
ir visos apylinkės lietuviai ir 

, lietuvės, seni ir maži, nepra
leiskite progos, atsilankykite į 
šiuos fėrus. 'Atėję paremsite 
parapiją ir gausite gerų daik
tų.

PASTABA. — Padėkavonės 
dienai neikite į krautuves 
pirkt vištų ar kalakutų, bet 

• į fėrus ir laimėsite ne tik viš
tą, gaidį bet ir žąsį ir kalaku
tą. Atsilankę į fėrus nesi gran
dysite.

r

REIKALINGAS GENERAUS 
AGENTAS

_____.1 ' . >
rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuo jaus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
366 Broadvay, So. Boston, Mass.

4

nusikaltėlį, pati leidosi gelbėtis. Kazys tuo .tarpu pakilo-ir 

ko j pašalį, nespėjęs nė dulkių nuo apvalainais kampais fra-
Į Broniaus nugarą tuo ta^ra sudundėjo du sunkūs smū- jiamatęs liessavim viršininką, iš gėdos kuo greičiausiai spru-

— Nieko, aš su kojomis subadžiau, nuramino smalsuolį, 'jk. - • * « • • • • w « . • * iŠ vienos vietos! Ir jie bėgu taip, kad amži-

zacijų. Ir taip, tie patys dar
bininkai dirba kitoms organi-

FOTOGRAFAS t
' ■ • k . . J7- JJĮĮ

Jei norit turėt sanraįfki 
paveikslą, tai efldlmuJtf 
tografistą-^. KLASTOJ 
tografuot pas patyrusi fo- 
Darbą atlieku vėli 
išradimais.'Ant pan 
vimo, einu į stabas foto* 
grafuot

«•-. ... *., , ■ 

; Beje, turiu čtai»radimą 
-—padarysiu jūsų paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit 
pertitikriut.

‘ < t,

(Pabaiga),
Ryta»°

“AS negalėdavau miegoti,” sako Mrs. 
.Tohii Ricliarda, Jackson, Ohio. “AS 
buvau silpna, neturėjau apetito, turė
jau vidurių užkietėjimą visą laiką, tu
rėjau svliigulj ir 'nervingumą. AS ga
vau didelę pagelbą nuo pat pirmo bu
telio Nuga-Tone. A,š išvartoj au dar 
du buteliu ir dabar esu geroje Svei
katoje. Nuga-Tone yra tikrai geros gy
duolės nuo skilvio, kraujo ir nervin
gumo.” , į

VirS milionas žmonių, kurie vartojo 
Nuga-Tone gavo pastebėtinai geras 
pasekmes.. Jos pataisė apetitą ir pa
gelbėjo virSkfnimui, prašalino ganus 
iš skilvio, prašalino svaiguli ir užkie
tėjimą, palengvino inkstų ir pusreS 
trobelių® j porą dienų ir tai daugelyje’’ 
atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervas sustiprina kraują ir su
teikia naują jėgą ir stpirumą dėl vi
sų kūno organų. Nuga-Tone parduos 
damos vaistinėse su garantija grąžini
mo pinigų, žiūrėkit garantijos ant 
kiekvieno pakelio. ,X”
--------------------------------------------------------,

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BASKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BASKUS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAELN. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771



Rengėjai

Tik ką gąvome iš 
fų." Kainos yra d

rtų liūdnos akys sulauku- 
i-užuojautos nuo savo bro- 

lietuvių.

Parsiduoda labai pigiai, tik UŽ1 
Rendų j mėnesį $124. įnešti 
Matykite S. .TOKUBAUSKAS.
Mėsos Krautuvė - U

mūrinis namas 8 šeimynų sa

Per kelis metus svajota ir 
dirbta, šįmet jau realizuota 
parapijos vaikučiams mokyk
la. Turime rūpestingas Šv. 
Kazimiero seseris mokytojas. I 

Jos mokina apie šimtą mūsą! 

vaikučių. Ir tie mūsų vaiku-i 
eiai dabar vis geresni darosi. 
Mat ką * reiškia mūsą pačią 
mokykla ir mūsą tautietės pa- 
sišventusios mokytojos.

* Parapijonai

Mūsą parapijonai darosi rū
pestingesni ir darbštesni para
pijos reikalams. Mato kaip 
parapijos turtas ir įstaigos au
ga, kad reikalą vis daugiau 
atsiranda ir kad, tas viskas 
naudą neša, noriai, tad ir re
mia. Mūsą lietuvią kolonija, 
ir parapija auga ir augs skai
čiumi ir svarba, ypač jei tik 
gražiai sutarsime darbuotis.

LIETUV. DUKTERŲ D£-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. į 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva. Marksienė, 

625 E. 8th St., Boston, Masg.
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienė, 

11 Monks St., S. Boston, Masą 
Prot. Rast. — Ona Šiaulienė, 

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

Fin. Rast. —Bronislava Ciūnien(v 
, 29 Gould Str, W. Roxbury, Mass.

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

Tvarkdarė — Ona Mižgirdienė, 
1512 Oolnmbia Rd., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai.' vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės ' pas protokęlą raštininkę 
laišku ar telefonu.

rijoms už paaukavimą po 

tą egzempliorių laikraščių 
pasiskaitymo ir už patal-

į< automobilių 
valstijai- reikės 

iem trečdaliais

906 E. Rroadtf 
Draugija laiko 

kas antrą ne 
mėnesio Liel 
E ir Silver

PATARIA, KAD MIESTAS
PARDUOTŲ NENAU

DOJAMĄ ŽEMŲ
Bostono miesto finansų ko

misija, kurios pirmininku 
yra John R Moors, pasiun
tė majorui rastą rekomen
duodami parduoti miesto 
nenaudojamą žemę.

- Tokios žemės yra Hyde 
Park ir Miltone apleistas 
(rezervuaras ir žemė, Parker 
Hill ligoninės vieta, Rains- 
jford sala, kur seniau buvo 
Suffolk mokykla dėl vaikų 
ir žemė nenaudojama jau 
nuo daug metų, išskyrus 
vaiki} išvažiavimams.

Nemaža žemės Sąuantum 
ir Wėst Roxbury.

Garadžtaui 
South Bostc

Kožnas pirkėjas reikalauja 
įtohio, greitoj vietoj ir ne bpĮ&J 
gtot ■Ant tų visą klausimųnaSrl 
atsakysime, nes turime ką 
dyti. Meldžiam pasiskaityti.

‘ Geras Investmentas
Muro numal, trys krautuvės ir dwy-- 

lutos šeimynos po 5-6-7 kambarius ®r 
I visais įtaisymais; gerai sutaisyta i3' 
vidaus ii- lauko pusėą. Puikioj vietoj-, 
So. Bostone; išranda votas pllnaVrętt& 

Idos ^4764 per metus. Parsiduoda ąt. 
($38,5%), Įnešti $5,000. Savininkas 8U- 
| tinka mainyti ant mažesnės proper- 
jtės. Klauskite pas J. TUINYLA.

Kam Būti Be Darbo? į J 
IPirk bizni, darbo turėsi, pinigą u>- 
Iteks, nes šis biznis yra geroj lietuvią. 
I apgyvento} vietoj bučernė ir grosernA 
I Parsiduoda labai pigiai, tik $1,500. 
I Klauskite pas B. KONTRIMAS. .

į .Gjjtettę’s orkestrą grajis 
naujausius lietuviškus ir 
angliškus šokius.

Į Kviečiame visus, o ypač 
jaunimą gausiai ateiti. Na
rės ateis, ar ne, įžangą vis- 
(tiek turės užsimokėti Tai 
ar ne geriau ateitį ir kartu 
su visais linksmai laiką 
praleisti. / \

Bus skanių valgių ir sal
džių gėrimėlių.

Kviečia
Rengimo Komisija

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

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

Prot. Rašt. —. V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, 
366Broadway, So. Boston, Mass.

Iždininkas — V. Balutis,
36MercerSt., S. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas
antrą nedėldienį kiekvieno mf-1 garadžlum;'tirštai apgyvento} vietoj, 
nėšio, po num. 492 E. Seventb Pri« gatvekarių, bafayčfų ir mokyklų. 

I Savininkas būdamas senas nori iš biz-St. parapijos salėj, Septinta K vislStoi
Gatve, South Boston, Mass. Į $26,500, tik $4,000 įnešti ir duos leng- 

______ , * , vas išlygas, B. B. STEFAN.,

ĮDOMUS VAKARAS
Apaštalystės Maldos D-ja 

rengia nepaprastą pramogą 
lapkričio. 18 d., pobažnyti- 
nej svetainėj vai. va
kare. Bus visokiiį įvairumų 
ir atėję visi galėsite pasi
klausyti gražių dainelių ir 
kiti} dalykėlių.

PARAPIJAI LIKO $457 '
Sužinojau, kad Šv. Petro 

parapijos vakarienės komi
sija gražiai ir naudingai pa
sidarbavo ne tik suruošdami 
gerą vakarienę dėl apie pus
ketvirto šimto žmonių, bet 
dar ir parapijai padare 
$457 gryno pelno. Vakarie
nės rengimo komisijos pir
mininku buvo LDS. narys 
p. V. Savickas.

Mortgičiai
Reikalaujant Mortgičių iš banką arba- 
atskirų ypatų musų ofisas aprūpina ^ 
pirmais ir antrais mortgičiais. Maty- .. 
kitę Thoinas McCORMICK. *'

Dorchester .
3 šeimynų 20 kambarių su visais 
symais, atskiri trys šildomi (steam) ' 
pečiai. ~...............................................
$8,800.
$1,500.

oo Adomaičio 
ė iŠ Lietuvos.
’j

“PIPSĖ IR TIPSĖ” 
išvažiuoja

Mūsų dzimdziŠko styliaųs 
vaidintojos, kurios lapkri
čio 4 d. taip artistiškai at-z 
vaidino komedijėlę “Pipsė 
ir Tipsė,” rengiasi krausty
tis į Cambridge, ir ten, lap
kričio 25 d. komedijėlę su 
pridėčkais vaidinti. Dėdė 
Klumpis linki geriausio pa
sisekimo.

D. K.

ŠV. JONO EV. BL PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žiobs,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, Sp. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 X¥infipld St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seventb 

' St., So. Boston, Mass.

PANELĖS GRIBAITĖS 
KONCERTAS

P-lė M. Gribaitė žada 
rengti, tuoj po šv. Kalėdų, 
koncertą. Ji žada sutrauk
ti įžymiausius dainininkus 
ir dainininkes ir muzikus ir 
duoti dailės mylėtojams ge
rą programą. Tikimės, kad 
visuomenė p-lės Girbaitės 
Sumanymui pritars ir į jos 
koncertą gausiai ateis.

' K.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
MICHELSONAS

Pereitą šeštadieny, sugrį
žo iš Lietuvos S. Michelso- 
nas, tas pats, kuris aną i s 
metais, Lietuvių Svetainė
je, kalbėjo, kad Lietuvą rei
kia atiduoti matuškai Rusi
jai. • f

I , . ' , K. K.

kas kaltas, valdyba ar šėri- 

ninkai.

v ■ ' Darbai

Darbai pas mus šiuo metu 
' nelabai kaip eina. Automobi

lių dirbtuvės rengiasi prie dir
bimo 1929 m. modelių. Tokiu

Mattapan į
3-jų šeimynų namus su naujos mados ^3 
įtaisais, gražioj vietoj. Iš priežasties < įį 
savininko ligos turi būt greitai par- JFį 
duotas. Prekė tik $8,800. Lengvos i§*. 
lygos. Matykite J. GAILIUS.

Dorchester :' ž* ■ ‘*^***8bMb 
3 šeimynų 18 kambarių 10 metų senu^Jž® 
mo namas su visais moderniškais 
taisymais. Atskiri šildomi pečiai.

įdėlis daržas. Nuo gatvės medeliais 
I sodinta. Parsidnoda už $12,500. Mat& 'į. 
kitę AI. MIZARA.

Ekstra Bargenas
So. Batone 5 šeimynų ir viena kravts;^ 
tuvė kampinis namas, turi gerus įtalj --.'.į 
symus, randasi puikioj vietoj prie by- į 
čių ir karų. Yra vietos dėl garadžiaUs /į 
statymo. Rendos $135 mėnesiui. PartĄS-'č^ 
duoda už $8,900. Matykite V. YAįfe-Jgą 
KUS.

Dviejų šeimynų Namas 
KrautuveI ■-'-■‘■"■•d

|So. Bostone, geroj vietoj, įtaisymai!
Į maudynės, elektra. Rendų neša į mėr y/- 
Inesj $53. parsiduoda tik už $230A;^ Ž 
I Matykite A. IVAŠKA.

East BridgeVater Farma
30 akrų, 7 kambarių namas, barnĄ 

I vlštininkai, 650 vaisinių medžių, vie* 
I ta labai graži, prie pat didelio ežero. 
INamas turi visus įtaisymus: vantos/ ' 
j elektra, šilumos pečių. Parsiduoda už. _• 
|$10,000. Savininkas sutinka mainj^K^ 
lant namo mieste. Matykite TUINYLA. -į 
I Dorchester t
J Puikus namas sp visokiais įtaisymals . '- 
| Ir šiluma. .Parsiduoda už .$6,800. In- „ 
Įmokėti $1,500. Matykite RUSEIX<U 
KINO. • &

jų pašalpą virš minėtoms 
; aukotojoms tariame širdingai 

’aeiū. Velijame joms didžių 
turtų ir sveikatos.

Į.- ^Būtų malonu, kad kas iš lie
tuviu daugiau atjaustų -šiuos 
ntelainiingus vargdienius, sų- 

šelptų parinkdami nors smul
kių aukų draugijų susirinki-

-- .. *
• muose... Draugijos, kliubai Įr 
M^iopos galėtų parengti, vaka- 

Tūlius paskirdami pelną dėl jų. 
Tai Įjūtii didelė pašalpa ir šv. 

'Kalėdų dovana, kurių visi

=*==-*■■', ‘Į*"*11 ssa-įęjfeįĮ
TeL S. B. 1751

JMK S. ĮSUS

KAROLIAI........ ..........
SPILKO.S ________
KOLČIKAI.... ..............
bbanzalbtaį

mŽvkSų SUSEGIMA
Ptrajsst K0TH4AI 

mvo gtotn€m« ir p»fl«t«



Penktadienis, spalių 16,

OPTOMETRISTAS

E. V. WARAB0W

mirusi.
- ji jau

Vienintelė pasauly 
- Baltijos pajūris, 
įlangos i Karaliau- 
usę, kur randamas 
5. Gintaro radimo

• ••••-■

POŽEMINIAI DANGARAI- 
ŽIAI

Šiuoml pranešu L. R. K. S. 
A. ex-kuopų raštininkams, ku
riems pasiunčiau mano laikro
dėlio tikietų, meldžiu man tuo- 
jaus juos sugrąžinti. JPadėko- 
nės Dienoje, lapkričio 29 d., . ■ * '» • ■ # ■ a 
bus traukimas. T^riiį^din- 
gai ačiū, tiems, kurie pardavi
nėja ir jau senai prisiuntė 
man pinigus ir likusius tikie-. 
tus. Bet ..didelė dalis nusiduo
da nesą gavę ir sau ramiai ty
li. Tad dar kartą meldžiu man 
sugrąžyti.

Taipgi pranešu kad Ex-Bos- 
tono Aps. suvažiavimas įvyks 
lapkr. 25 d., Šo. Boston, Mašs. 
Lietuvių Šv/ Petro ir Povylo 
pobažnytinėje salėje, 1 vai. po 
pietų. Labai svarbus-reikalas. 
Visos ex-kuopos~privalo dalv- 

: vauti.

KAŽIN, AR. RAGAI 
NBIŽAUGS?-

; “Vaba Maa” pranešimu, 
vienas Tartų universiteto 
profesorius padarė atjauni
nimo operaciją, vietoj bež- 
ždionės liaukų pavartoda
mas avino liaukas. Opera
cija, kuri buvo padaryta 80 
metų seniui, davė gerų vai
sių. Profesorius daro ope
racijas tik mokslo tikslais.

■— g

Vyriškį išklausyti nesun
ku; moteris gi paslaptį savo 
neišduoda.—Kant.

. 'XEx-Rašt. J. NkVieraitis 
104 Šterling St.,
Worcester, Mass. <

Ketv., Penktad. ir šeštadieny

Lapkričio 22—23—24
* < 

Colleen Moore į '
“OHKAY”

Pirmad ir ketvirtad. vakąi4 

— 5 aktai vodevilio -Įr

“Riley Of The Rainbow 
Division”

su Creighton Hale

Šeštadieny po piet ir vakare 

Dovanos! Dovanos! Dovanos!

. KODĖL ŽYDAI NEŠIOJA 

BARZDAS
Jau žilojė " senovėje pas 

rytų tautas barzda buvo ne; 
vien subrendimo ir surim
tėjimo, bet ir pagarbos žen
klas. Vyrai prisiekdavo sa
vo tėvų barzda: nebuvo ta
da didesnės gėdos, kaip ne-, 
tekti barzdos, Šis paprotys 
labiausiai buvo išsiplatinęs 
ir užlaikomas pas žydus. 
Pranašas Isajus, kalbėda
mas apie bausmę ir gėdų, 
kurių Dievas gali pasiųsti 
žydų giminei už nepildymų 
įsakymų^ grųsina asirijie- 
čiams, kurie Dievo pasiųsti 
nuskus Judams galvas ir 
barzdas. ^Karaliaus Dovydo 
laikais žyduose buvo papro
tys besisveikinant bučiuoti 
viens kitam barzdų.

Senovėje dvasiškiams bu
vo draudžiama kirpti ar 
skusti barzdas. Šis papro
tys užsiliko ir iki šių dienų 
pas kai kurias tautas, pa
vyzdžiui / pas stačiatikius. 
Senovės Žydams tik viena
me atsitikime buvo leista 
skusti barzdą, būtent, susir
gus raupais. Šiandien daug 
žydų nesilaiko to senovės 
papločio. - Viln. “Kelias”
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“THE MAN EROM
HEADęUARTERS” 

su Con Keefe

5 dideli aktai vodevilio. Vė
liausios žinios — komedijos. 
Grantland Rięe’s Sporflight. 

Trumpi dalykėliai — taipgi 
futbolo, didžiausias momen
tas.

Po pietų 3 vai., vakare 6:30 
ir 8:30. .

KEISTI ATSITIKIMAI
> > ~ ....C m j ; .

Didžiojo karo metu vie
nas anglų kariškis 1917 mo
tais kovodamas tiurkų fron
te buvo sunkiai sužeistas į 
galvų. Kiek pasveikęs jis 
pasiliuosavo, gavo pensijos 
ir išvyko į Ameriką galuti
nai pasitaisyti. Tačiau į- 
vyko nelaimė: sužeista gal
va nebuvo visai sugijusi ir 
jis nedavažiavęs iki paskir
tos vietos pamišo. Namiš
kiai iš jo negaudavo jokios 
žinios ir laikė jį žuvusiu. 
Jis buvo gydomas geriausių 
Amerikos gydytojų, vežioja
mas po geriausius kuror
tus ir klinikdš, tačiau nie
kas negelbėjo. Tik šiais 
metais buvo daryta paskuti
nioji operacija į nosį ir... 
stebuklas! Ji pasisekė lai
mingai. Ligonis atgavo są
monę, greit pasitaisė ir, pir
majai progai pasitaikius, 
važiuoja namo į Angliją.

Tačiau jį čia laukė tik 
liūdesys. Eina į savo namus 
— randa svetimus, nepažįs
tamus žmones, eina pas mo
tiną — jau senai 
Teiraujasi žmonos 
senai ištekėjusi už kito vy
ro.

y

Bet liūdesys nebuvo be 
džiaugsmo. Jis sutiko savo 
brolį, kurs nuo mažens bu
vo kurčias ir .nebylys. Šis 
tiek nudžiugo, kad tuoj ėmė 
kalbėti ir girdėti

Amerikiečiai pagarsėjo be 
kita ko ir aukščiausiais pa
sauly namais, vadinamais 
“dangaraižiais.” Japonai, 

! ši- Azijos “Prancūzija,” 
L kaip kas linkęs juos vadinti, 

nori pagarsėti taip jau savo 
“dangaraižiais” namais, tik

■ atvirkščia prasme. Dažni že- 
’ mes drebėjimai ir kitos prie- 
! žastys neleidžia japonams

ne tik “dangaraižių,” bet ir 
šiaip stambesnių europietiš
kų namų statyti, dėl to jie 
ir nori sukurti savotiškų

* 'namų pobūdį. Tokio mies
te, geriausioj jo daly, ruo-

■ šiamasi statyti 80 aukštų 
1 namą ne į viršų, bet žemėn.

Pasirodo, kad tokių namų 
1 statyba žymiai pigiau atsi-
* einanti, kaip į viršų, o be to 

žemės drebėjimo metu išven
giama pavojaus, kad namai

’ sugriūtų. Namų pianą pa
dirbo garsus Japonijoj ar
chitektas Minamonto. Na- 

, mai bus cilindro pavidalo, 
kurio vidury tuštuma. Pro 

8 tą tuštumą ištisa veidrodžių 
sistema bus įvesta saulės 
šviesa į visus aukštus. Be 
eilės orui ventiliuoti maši
nų, veiks pakeliamos ir nu- 

£ leidžiamos mašinos- Namus 
■_ stato “Shin Nippon Con- 
i- struction Company.” Sta- 
Į*. tyba kainuos 25 mit ienų 
C -

R'EAL E STATĖ 
. ANT PARDAVIMO

So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai
sytas. Kaina $6,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerins 
žemės kur yra galima laikyti kar
ves.

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

. Vienos šeitnynos, šešių kamba
rių namas, elektra, maudynė, šil
tas vanduo. įnešti reikia tik $400. 
Kainu $2,400, lengvos išlygos.7 !- 

Dorchester
Trijų šeimynų mediniai namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500? 

South Bostone
Grosemė ir Bučernė. Senai išdirb
tas biznis. Įeigų daro nuo $700 
iki $800 į savaitę. Kreipkitės tno- 

* jau. Kaina $3,900.
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