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Kruvina Kovą Tarp Bolivijos
ir Paraguajos Kareivių

VISU SALIŲ KATAT1TKAT DARBININKAI 
VIENYKITES1 i (t;
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skaito prisiųstus iš Ameri
kos: “Draugą,’f: “Garsą,” 
“ Darbininką,” “Vytį,” 
“Moterų Dirvų” ir kitus 
katalikų Amerikoje leidžia
mus laikraščius. Jie tarsi 
yyte-ryja kiekvienų sakinį 
ir/žodį. D* nestebėtina, nes 
nėra Lietuvoje to žmogaus? 
kurs neturėtų Amerikoje, 
ar sūnų, ar dukterų, ar tėvo, 
ar motinos, ar vyro, ar gimi
nių, ar kaimynų aibą bent 
pažįstamų. Visiems rupi 
savų jų Amerikoj e * likimas. 
Taipogi jiemą žingeidi! žino
ti lietuvių Amerikoje tiky
binis ir tautinis'apsišvieti
mas, susprįpratįmas, jų Or
ganizacijos ir veikimas. Tų 
viską jie randa lietuvių ka-

Daug laiko praeina M 
mes išjudiname prie kokio 
nors darbo, štai paskelbėm 
me 4< Darbininko” naujų 
prenumeratų ^ajų. LigŠiol 
atsiliepė tik iš trijų kolo
nijų: Kasima, K; H., Wa- 
terbury ir Proridenče, R. L 
Iš dviejų pirmųjų jau gau- 

: . ta ir po vieną naujų prenu
meratą. ' ■ ■

P-nas Dzekevičius, iš Pro- 
vidence, R. I., kuris anais 

, metais laimėjo dovaną už 
prirašymą daugiausia narių 
ir prenumeratų, dabar vėl 
stoja į lenktynes su.kitų ko
lom jų darbuotojais. ';

Neabejojame, kad jam ir 
šiais metais pavyks kitus 
pralenkti. 
Šių mėtų pradžiayvajaus.

►Laikraštis “Darbininkas”
■ yra visų mėgiamas. įr skai

tomas. Pakalbinus, kiekvie-
- -nas noriai užsirašys.

* Jeigu žmogus nenori užsi- 
rašyti visiem metam, užra- 

? šyk pusei metų, trims mė-
• nėšiams arba net ir mėne-
į siūi. Patiks, jis užsirašys
j ir ilgesniam laikui.

L ■ ." Štai ką rašo įr kaip gra- 
>. v* ragina -užrašyti kafati-

kiškus . laiktaščius, buvęs 
šv. Kazimiero dr-jos Kaune

* įgaliotinis Amerikai kūn. dr.
P. Kasčiukas: /

“Lietuvoje gyvenant įr 
perstovmęjant su žmonėmis, 
teko patęmyti su kokių žin
geidumu ir džiaugsmu jie
k p-1

LDS. Didžiausioji Kuopa 
Stoja į Talką

t«I»ku laikraščiuose iš Ame- 
rikos jiems prisiųstuose. To
dėl nepagailėkite saviškiams 
Lietuvoje tos brangios do
vanėlės. , Patenkinsi savo 
giminųičius, įšgarsysi kata
likų laikraščius ir paskleisi 
katklikiško veikimo žinias 

n et Tėvynėj e Lietuvoj e.

Su pagarba, s -
Kun. P. Kakiukas^

Dar yra laiko prisidėti 
prie išplatinimo ’iaikrašeįp 
“Darbininko,”. Tuoj rašyk 
mums reikalaudamas kvitų 
užrašynėjimui ir be atidėliot 
jimo stok į darbų.

“Darbininkas” eina į Lie- 
tuvų ir į kitas šalis. Užsi
rašyk jį sau ir kitiems.

LDS. Centro Būstine

Komunistai apdovanojo 
Japonijos karalių

• * < * . ‘

: Japonijos karaliaus karū
nacijos proga SSSR vyriau- 
.sybe- -pasiuntė.. sveikinimo 
telegramų ir. padovanojo 
jam brangų dailininko ICus- 
todievo paveikslų “Mergaite 
nuo Volgos. ” Paveikslą nu
veš specialus kurjeris. -

Japonijoj mikado gausiąs 
ir SSSR ordenų.

"*/ ‘ / ■ <•*

40 ŽUVO PERŲ KASYKLŲ 
NELAIMĖJE .

• . v 1 ' •

Linui, Peru. Praneša, 
kad. įd-ubus ežero -dugnui 
virš Cerro de Pasęo kompa
nijos Mdrococha kasyklų, jų 
urvuose užliejo,apie .50 dar
bininkų. Trylikų išgelbėjo, 
bet dar apie 40 darbininkų 
liko ir turi būti bus žuvę.

PROHIBICIJOS VYKDYMAS, 
NEBUS PAKEISTAS

WasJvington, D. G.^Pro- 
hibicijos vykdymas kitą mė
tą, sausųjų viršininkai pa- 
reiske,. -

Pasirodo, kad viskas eis 
sena vaga ir permainų ne
bus. f

Xa Pazt Bateriją* Boli
vijos ir ParaitiĮgoB parųbe* 
įžy kilo ner&^timai. Netoli 
nuo Borto Galpin įvyko aš- 
tri< susikirt||įįi tarp abie- 
jįj pusių kareivai. ■

Sako, kad ^mripratimai 
kilo dei pas fortd ant
Paragųajo^ž ___?

PmuguajdsĮį^diotMs ap
leido Bolirijųįįitraukinys, 
kuriuo jis v^įvo pambežy 
buvo sulaikytai įvyko kro- 
vinos kautynėį tarp Bolivi
jos . ir Paragtį&jaų kareivių. 
BolivijieČiaį įgrųč fortų, bet 
Paraguajos jėgos .buvo stip
resnės ir boUriKėČiu š nul
iejo. Paragua. 
buvo 300, o 
reiviai.

21,4153,928 KATALIKAI 
ĮJUNGT, VALSTIJOSE 

Pasidaugino 6,188,760 laike 
pąskutinių 20metų

, CKicągo, III; *— Dabar y- 
ra 21,453,928 katalikai J. 
Valstijose, sulig- Catholic 
Presą Direetory paduotų 
skaitlinių.

Direetory skaitlinės paTo- 
do, kad Katalikų Bažnyčia 
Jungt. Valstijose paaugo 6y 
188,760 nariais per paskuti
nius 20 metų;

ftėsšDireetory'paduoda 
sąrašų 201 katąiįuįų laik
raščių įr Žurnalų, kurių pre
numeratos siekia 7,000,000. 
Yra 9 dienraščiai, 106 sa
vaitraščiai, 127 mėnraščiai 
ir 49 kitokie. .

Du šimtai ir šeši iš tų 
spausdinami anglų kalboje, 
o Įeiti 85 yrą leidžiami įvai
riose 14r kalbose. ,

CLEVELAND. — Tarp 
800 ir LOOO. darbininkų gaus 
darbo Martin-A|^eiaft dirb
tuvėj, kur būą iidSbami 
Kuriai prekybi^Jį mvartpji- 

mui.

POTVĮNYS SUNAIKINO 
smyrną; daug žuvo

■ Perą, Turkija —Dėl smar
kių liūčių Smyrnoj ii\ apy
linkėj, potvynys sunaikino 
miestų. Keletu žmonių žu-

derybos

- Z' 3 ■
Fosssische Zeitung” pra

neša, kad Lietuvos vyriau- 
sybė Šiuo metu svarstanti 
paskolos Vokietijoje kląusi- 
mą. Artimoje ateity Vokie
tijon vyksiąs Lietuvos Ban
ko atstovas derėtis dėl pa
skolos SU Vokietijos valsty
bės banko direktorium Šach
tų. •

Kadangi pusė viso Lietu
vos eksporto einanti į Vo
kietijų, tai sudarius su Vo
kietija prekybos sutartį ir 
kilo paskolos-sumanymas.

Paskola, būsianti "-sūnau- 
Jota geležinkeliams' statyti 
ir žemes ūkio reikalms.

Turėdami galvoje naudin
gų jiems sutartį, vokiečiai 
sutiksiu kredituoti Lietuvos 
vyriausybę. Paskola būsian
ti nauju žingsniu sustiprin
ti vokiečių įtakų Lietuvoje.

Mass. -— Gruo
džio 3 d. įvyko L. D. S. 2 
kuopos susirinkimas. Susi
rinko daug narių ir gyvai 
Svarstė “Darbininko ” nau
jų prenumeratų vajų. Visi 
nariai pasižadėjo darbuotis, 

. kad padvigubinus “Darbinin
ko” prenumeratų skaičių. 

» Rasi žadėjo eiti i namus, kur
" tik gyvena lietuviai, ir ra^ 

ginti užsirašyti “Darbiniu- . , r . . . • • ,
n (juose laimėjęs pirmų dova-

A.: "Marcinkevičius, mūsų , ... . . v, ■■
. darbštus narys pasižadėjo atveze me-

apvažiuoti apylinkės koloni-
' jas iižrašynėdamas “DųrbL 

ninku.”’ Geriausių pašek-

■■ Šiame siisirinkime nariai
■ i 1. '

sumokėjo mėnesinėmis 
•duoklėmis $96.70. ,

J. Ješkelia&tiibs 
LDB. 2 kp. yi’a mūsų or* 

ganizacijos didžiausia ir 
veikliausiaJmopa., Ji iškilo 
tik keli mėtai atgal. Ši kuo-

iA YATTATV/*i

pa į kiekvienų Centro atsi
šaukimą atsiliepia prielan
kiai. Tūri daug veiklių na
rių ir už tai vajų laiku y i- 
sųmet laimi pirmų vietų.

Įdomu,' ar kas pralenks 
šios kuopos darbuętojus šių 
mėtų vajuje?

v ■ 1

J. . Jeskeliavičius,. pasi
šventęs mūsų organizacijai 
darbuotojas, du kartu , va- 

nų,‘ lankėsi “Darbininko”

ĮSAKĖ NUGINKLUOTI
BANANĄ STREIKIERIUS

^Bogota, Colombia. —- Vie
šai paskelbta, kad gęn. Cor- 
tes Vargas įsakė kareiviams 
padaryti: kratą pas streikie- 
riuš ir visus ginklus nuo jų 
atimti. Keletu stręikierių 
vadų areštuota. Pasiųsta 
daugiau kariuomenes strei- 
kierius malšinti.* * ’

Kitos žinios praneša, kad 
streikierių jėgos stiprėjo ir 
jie pasiryžę kovoti iki per
galės. ' •

tų savaitę ^Austrijoj įvyko 
prezidento rinkimai. Par
lamentas, 94 balsais iš 120 
balsų paduotų, išrinko kata
likų partijos žmogių.. Will- 
iam Miklas^ nauju. Austrijos 
prezidentu-. Jis yra 56 me
tą amžiaus ir ■ turi vienuo.- 
likų vaikui' Nuo» 19071netų 
Miklas buvo parlamento na
rys, atstovaudamas katalikų 
partijų.

'Sako, kad- socialistai pa
gelbėję jį išrinkti preziden
tu. Jie.susilaikė muo balsa
vimo už kitus dit kandidatu 
dėlto, kad Miklas vistiek

MUSSOLINI APIE '

■ Atniirit 10-metiries 'karo 
paliaubų sukaktuves Musso- 
lini pažymėjo, kad karo at
garsiai dar ne visai nurimo, 

.dar* .nesusitaria Lietuva 
su Lenkija, Balkanuose tę
siasi,, ginčai, Vokietija neat
gavo Reino sričių. Mussd- 

Barien,Comi., gruodžio 7.. lini sako, kad tautos dirba 
Dvylika pasažierių, va

žiavusių bus’u iš.Boston’o. į 
Kexv York’ą, susirgo nuo 
monoxide gaso. Keturi pa- 
•sažieriai nuvežti į ligoninę.

w «••••*•-*’*-'M*

Įir rp?
pildyti konstitucijų 1 Sako, 
kad jis būsiąs kaip Hinden- 
burg Vokietijoj.

12 UŽNUODYTA BUS’U KE- 
LIONĖJE Iš BOSTON’O 

I NEW YORK’A

S. •

Komunistaisušaudė 
60 valstiečių.
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nesines duoldes sumoje $96> 
70 įr vienų prenumeratą.Tai 
plieninis žmogus. Jis per
gali-visas kliūtis , ir dirba 
nėmulstainai organizacijos 
labui, jis duoda gerų pa
vyzdį kitiems. Gal dėlto 
Montelloj netrūksta pasi
šventusių idėjai darbininkų. 
Tikimės, kad ir kitos kuo
pos paseks 2-rą kuopų. \

. £>£ Bentro Bąštinr

Byga. — Minsko krašte, 
Gudijoj, eina“ aštrūs valstie
čių maištai. /.•'■■■■’

Sovietų valdžia pasiuntė 
“čekos” būrius, ištikimiau
sius koniuništus, kurie ban
dė maištininkus numalšinti.- 
Sulig .žinių, Minsko krašte 
“eekos” agentai sušaudė 60 
valstiečių.*^ ’ .

Daug sušaudė visai nekal
tų .žmonių, nedalyvavusių 
maištuose.
, Sovietų; valdžia pasiuntė 
mitelių būrius,. kuriems įsa-
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Vienas Teletype Gali Si 
Raides Dėl 1,000 Laikraščių 
^oolie^t^r, N. Y. P 

reitą ketvirtadienį Čia bnvo^ 
demonstruojamas tąip vadi»< 
namas “teletype” arba st 
tymui raidžių pr lėtai 
Roeliester Times Uniorr^ 
spaustuvėje. Šiuo nauju H 
taisu, prijungtu prie fnter- 
tįype ar linotypė mašinų,-’ 
vienas žmogus gali operuoti ; 
neapribotą skaičių mašinų, ' 
tame pačiame kambary arba ’ 
miestuose toliau vienas nuo 
kito. Žinias galės siųstįper 
telegrafą ir net per ra'dio ir 
jos bus sustatomos automa
tiškai. ■
. Šį naujų priėtaisų išrado i 
Waltet W. Morey iš Kast 
Orange, N. J., pavadinta į 
“teletypesetter ir Morkrum .JĮ 
Kleinšchmidt . Korporacija 1 
iš Chieagos pastatė jį.
. .Bandymas buvo padaly
tas siųsti žinias per vielą o- ^j| 
ru iv buvo automatiškai su- įj 
statytos, • - 8

■' Siuntėjas žinių iškirto J 
skylutes. popierio juostoje,. 
septynių-aštuntadalių colio ogi 
jdočįo, kuri operavo telegra-

nios- priėmiižo operatui, kn; y! 
ris yra nedidesnis kaip pa- 3 
Įprasta “typewriter.” a

■ Šis priėmimo aparatas iš- j 
kirto skylutes tokio pat plo- 1 
čio juostelėje^ kuri automa- j 
tiškai. buvo prijungta prie | 
statymui raidžių masinos, ir 1 
pasiųstos žinios, be žmogaus | 
prie mašinos, buvo sūstaty- 
tos.' ’ į

Šiuo nauju išradimu ga- . 1 
lės sustatyti, raides ■'daug j 
greičiau negu, kad gabiau- | 
sias operatorius gali susta- 
tytt _

Taigi daug darbininkų, iš
tobulinus šį prietaisą ir į- 
taisiūš spaustuvėse, neteks 
darbo.

taikos, ir 'kartu karo paruo
šimo darbų.

L. Džordžas sumavo karo 
išlaidas: užmušta 10 milijo
nų žmonių, sužeista 20 mil., 
išleistą .2000 milijardų litų 
tiesioginių išlaidų.

v •

Valstybiniai. geįžkeliai da
vė $200,000 deficito Graiki
jai pereitų metų.
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1000 MAIŠTININKŲ UŽMUŠ- 
TA AFGHANŲ KOVOJE

' . ... Londonas. — Mūšy tarp
^j^ą’Ufsnią už kitus, karaliaus Amanuallah’s ka

reivių ir Shinwari> genčių 
mąišrininikųf ayti Jalaląbad, 
Afghanistaiij UŽmiišta apie 
1000 maištininkų ir nbma- 
žai kareivių.

lenkai PUOLA VOKIĖ< 
.tiją

; Sąryšy su įvykusiais kru
vinaisiais įvykiais Lvove ir 
jų aprašymu užsienio spau
doje,lenkų oficiozinė spau
da, kąiji4 ‘Epoka ” įr *44 Glos 
Prąvdy,” dėl to kaltina 
Perlydą, kad esą vokiečių 
koiėspondėntai dalykus. iš- 
pūtę ir netikrai, padavę; Ži
nomą, lenkams pp tokių sa
vo barbariškų darbų dau
giau it nieko nelieka kaltin-

Afiklas priėmė priesaika

i. ■;

cfta esuj sušaudyti kiekVie- 
H maištininką. v U Į

Bet įsakymų pradedu "ne* 
seklausytr ir ištikimi komu
nistų nariai. Vieno batalio
no kareiviai atsisakė šaudy
ti valstiečius. Užtai juos iš
vežė į Sibiru U gal būt jie 
dienos šviesos nebematys.

■ *. • * • - ■ y

šV TĖVAS meldėsi ui 
karaliaus SVEIKATA 

B#m«s. — Šv.Tėvasmėl- 
dėslprję Aukščiausiojo^ kad _ 
grąžintų Anglijos karaliui Iii prieš pasauli, kaip tik 
sveikatų; kuris dar ris paktuos, kurie jų darbus mv 

Vojingai serga. : švietė. ’
ai . į i"1"*11 . ir iAĮiiYrvyiwWijii^^
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17 Žuvo Laivam Susidūrus

Ingiiicpie, Čilė. •— Pereita 
penktadienį 17 žmonių , nu
skendo kartu su laivų Quu> 
tero, kuris susimušė su ki
tu laivu Amerika ties Punta 
Patacke..

MIRĖ PAKORĘS 
\ 130.ŽMONIU

Buddpest, VengrijaJ^Pet 
reita savaitę Čia mirė Earl 
Gold, Vengrijos veikliausias 
korikas. Jis mirė nuo apo
pleksijos. Gold pakoręs 130 
žmonių nuo 1888 mėtų.

’l

r,'

t

••’Cs

Jj
--T

» 3F

NE 68, ISET 69 METŲ* = 1 

/ AMŽIAUS ''3

. „. Pereitame “Darbininko'' j 
numery tilpo X B. Kardino- j 
lo O'ConnelĮ paveikslas jr 
po juo parašas. Paraše L I

- - . . Įvyko klaida. Buvo pažymo-
24 įžeista m®šy. staeikiči-ht ta< įįį ■ j • & Kardinolas mi, <
. *_ h • -y. » »- ‘ • ' • , • ’.**■ i

‘ ni 68 metu amžiaus sukak* 
džia pasietė maginti sttei- flTOS.-Turėja būti; 69 i>wfn , 
laerius,. . 'amžiaus, ■ ' —į

10 UŽMUŠTA BANANA 
? STREIKO RIAUŠĖSE

Barranquilla\..Colęmbia.'*- 
Dešimts žmonių užmušta ir

su kareiviais, . kuriuos vąL
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- Ų.ARBIMIVKA&:..

Į PI4SOUI8IAŲ0IA |DnBNATlVO,NAKTM 
Į jBiaulių mokytoji}^ zejuina-r . '<

____,■,..į irijo* angai Ą. i^gaš tavo] "Ta,iikeVšljdi (yiikariškįo. 
rgmis, akėja rfiadinėmisake-ImiCjęs j seminarijos ‘oirite- W<); šio krašti
Čtemis. Dvarininkai Žmo- Žerij.? už miesto sodo; .otįž-|utanmktį taraaimij.: vakaro 
nes tik lenku kalbos teismo- |W namo jį užpuolS g pik- sulaukusios, mėgsta palikti 

padariai, kurių Jiona»buvoĮukininkų gyvenimus m is- 
Įgihkluotas, \ir atėmė iš johiti šen . teari pažvejoti, pav., 
150 litų. Įi kokį nors robaksą ir tt.

«t ’ • A-.. ĮKai ūkininkas ar ūkininkai- LŽ±?t sSŽi H joms .pataria miegoti na- 
Į^y, ?’ mieje jos atsako: ’riienata-
v^uojanų m ®aW^ vo, naktis manoi’-riors toks 
Kelines link, dienos metu uz-Ly, ittokimras
puoliu ginkluoti plęgikai gg; • jo
ir atome pinigus,. palpr no- Lai dažnai toa nek(M

Įverio šariate vietoje nukovė ,pri^ MĮa» ®ąws)hete-b KLAIPSD^. Elektros į-i 

:abelU3e’.iTTlori^kai-vedimui ir Rtobultaimm 
iri p. Keras ir p. Gėtei, 16-os metu am- fcbtate KSm“nž**krašte krašto vy-.Bet afafe ir talrtierius jie 

KRttžas.: Civiliniai ieškiniai Įžlaus, ir rientt šūviu sunkiai I vnL. j.ūj-j a.v.uLh<.>»«« friausybė užtraukia pustre-jlanko gausmi. Gal būt, tik 
&»«•- . Lžridė m pat kaimo Ma* ...............................

Ii —------- -- dg Gureivičiate. Priežastis sa *wrnwnT «W.A ' Paskola bus sunaudoti nau*
« LIETUVOS BANKAS kį: Ą; Tvoška turėjo butui' y 1 * jai moderniškai elektros sto-
tetrukus paleis apyvarton P^s užmuštosios tėvus tol - Lapkriilio. 13 5iaf pastatyti ii- gaunamai
Knaujus banknotus po 100 Ii-Išradėjo su ja dtangąūii, lį .^ nuovados taikos tei~ energijai geriau periiekti. 
F tų. Naujų banknotų epai-Į manydamas apsivesti. Pta-I^i0 kameroj buvo nagrin^ĮEhergi jos jėga manoma žy- 
| vį mSv^etiJ. hės iėvai pasiLį ūkininkai, |įama 59 «Jyla, dam [miai padidinti. 

Blakinėje banknoto pusėjeĮsavo jaunai dukrelei už- 

į- lietuviškais rūbais apsitai- 
f siusi moteris; prie jos kojų 
į žem. ūkio, prekybos, pramo- 
B neš, mokslo meno atributai

Skersai banknotų per vidų-j nušauti. Visų Šv. dieną, 
rį šilko siūleliai. Banknotų Į išsigėręs Liubave su drau- 
pakraščiais ornamentai išimais, nuėjo į krautuvę, kur 
lietuviškų juostų raštų. A t- pastebėjęs tarp žmonių Dra-Įčia smarkiai - nukentėjo ka- 
virkščioje banknoto pusėje nę, paleido į jų šešis šūvius. Į talikų bažnyčia.

naujųjų banko rūmų at-Įji pribėgusi prie motinos Įremontuojama, 

vaizdas. . 
vaizdų ir banknoto pakra-Į žmogžudys paskutiniu šūviu | kuris puikiai atrddo, irsta
nčiais — ornamentai iš lie-{šovėsi save, metė šalin gink-jtomas bokštas. Reikalinga 
fuviškų juostų raštų. - Bank- lą ir, kritęs žemėn lauke Įtik, kad katalikiškoji visuo- 
note yra vandens ženklas su mirties, bet, jį pakėlus, Į menė prisidėtų savo centais 
D. L* K. Kęstučio atvaizdu, pasirodė, kad jis yra gyvas j prie šio darbo. 
Banknoto projektų kompo- ir nesužeistas. Mat, šauta Į .. . ■±s-.^=!v,a=SLi£j»a

navo dail. A. Galdikas. jau iš tuščio. Į
l , k Gurevičiūtė sužeista nety-Į

ATRADO užmušėjas suimtas*

K(. intofcė.; Š. m. 15 spalių] ■
I Inturkės bažnyčioje buvo LENKAI LAIMĖJO 
I 40-tė. Nežiūrint, kad dar DVARĄ

į nenukąstos bulvės, bažny- Čia dar seno-
| čion prisirinko pilna žmo-vg j e būta bažnyčios, kurią 
F nitį. Norėdamas paraginti | i j 
r £ žmones prie dosnumo, kun.
B Švėgžda pamoksle lenkiškai kas, nupirkęs šitą dvarų.

> . pavartojo šiuos žodžius: {Bažnyčios vieton jis pasta- 
| •< “Girdėjau, kad jūs netur-j

. tingi žmonės, bet dievobai- Į 
E mrngi* Lenkai visada būda- ] 
B p) -duosnūs. Todėl ir jūs, 
F " anų lenkų ainiai, taip'gi bū- 
L site duosnūs ir nepagailčsi- 

te I Baldutiškio bažnyčiai
U aukų. * ’ įmonės stebej osi, 
| , kur čia kunigas rado lenkus, 
p. "Ųisi čia lietuviai be keleto 
L sulenkėjusių apdriskėlių. §i- 
g- tos kalbos vaisiai buvo to- 
| kie,. kad kunigas Švėgžda 
g vos tesurinko gal šimtą litų. 
g1 Inturkės sulenkėję lietų- 
« visi džiaugiasi ir kalba, gir- 
B*. di, jr kunigai iš sakyklos 
■L pripažįsta juos lenkais. Rei- 
R, kią žinoti, kad Inturkės pa- 
b. lapija grynai lietuviška, tik 
lį gerokabsulenkinta dvarinin- 
1 kų, kurių čia tirštai gyven- 
t, ta. Tamsesnio kampelio už 
*• Inturkę vargu rasti: žmonės 
® nuskurę .gyvena nešvariuos^ 
*? hutuose^ jų pramonė -j- sžĮ*

Wgohkės varymas. AjįČj-"’
> žės revizorius ir policija kas 
A savaite bent po keletą

tūlotų surašo, tačiau žmo- 
't lies šito “amato” iiemeta: 
8' sako, girdi, iŠ beturčių at-

* imti nieko negalėsią, gi ka- 
Įėjime nors duonos tvaldžia

.8,, 4uosUnti.
; «■ ‘ Inturkės apylinkių žeme-

įe nėra bloga, tačiau čLvarl 
ninkąi ir valstiečiai Žemės 
kultūroj e atsitikę: ai’ia Žag-

—r-*-

f

■PU 
į t-

■y

|asibaigė miškų byla 
įįčaunas. Garsioji 6 miš- 
Sį dep-to valdininkę byla 
ĮU pasibaigė, Teisino 
^rendimUj p, VĮ Bogini 
^baustas 2 mėn. paprasto 
tajimo, bet pasirėmus 
panešt, įst. turės atsėdėti 1
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BAISIŽMOGŽUDYSTE
• LIUBAVE

Degtinė MldWiM
|l 2- sav., buv. miškų dcjLtol Liubavo bažnytkaimy,<NaL 
Aktorius p. Vaitkus,-vyn kelio Goldšmito krautuvėje, 
įwp< p. BagdanaviČiUs ir p. įl-ro rajono pasienio poli- 
^orodeckis 1928 m. amnes- cininkas Antanas Ivoska, 31 
įjos įstatymu nuo bausmės Įmetu amžiaus, 6-iais revol 
įleisti. Jiems uždėtos teis- 
no išlaidos.

Išteisinti

ft

TOKIŲ METŲ 8M0NES 
NEPAMENA :

'jtefete.-'Nešenai, spalių 
thei’ į pajbaigGje, teko būti 
šiame krašte, žmonės gyve
na, atrodo nieko sau. Tik 
ląbai susirūpinę, kad dar 
daugelis javų nmuvalę. Te* 
ko matyti ddr žaliuojant ne* 
plautu avižų. Kai kur jos 
keletą santimetrų apsemtos 
vandens. Sa'ko, ilgai šiemet 
dėl lietaus negalėję pasėti 
anksčiau. Daugelio bulves 
supuvo, Buvo sodintos net 
po du kartu. Bendrai imant, 
žmonės čia labai susirūpinę* 
Daugelis sako, kad tokių 
metij, kaip šie, nepameną.

*

;«■
iš to susirūpinimo t..

Skersai banknotą per vidų-

draudė su Antanu draugau
ti. Pranė pradėjo vengti 
kalbi} su Antanu. Antanas 
nusprendė save ir Pranę 
nušauti. Visų Šv. dieni},

giausia biednuomeneg, ku- 
iriuos į teismų patraukė 
miesto valdyba Už nesumo- 
kėjimų- kai kuriose butų ko
lonijose nuomos.

STATO BOKŠTĄ

Tauragė. — Karo metu

•

KAUNAS.Prof. Ma
tulionis, Dotnuvos žemės ri
kio akademi jos rektorius, iš
eina išy tarnybos ir Vyksta 
gyventi f savo namelius Ku
pišky. Mat, šiemet. buvo pa
daryta akademijos refor
ma...

‘IĮ

- 4~

Dabar ji
Jau įreng-

Aplink rūmų at-jkojų jau krito negyva. Pats j tas naujas didysis altorius,

NUBAUDĖ’ “DARBININKĄ’ ’

Kaulio karo "komendanto 
nutarimu, “Darbininko” at
sakomasis redaktorius p. P. 
Jočys už privalomų. spaudos 
taisyklių $ 1 ir 4 nesilaiky
mą administratyviiv bildu 
nubaustas IžOO litų arba 2 
savaitėmis kalėjimo. Tai 
jau ne pirma' pabauda.

Neseniai 300 litu buvo nu
baustas ‘4 S ekmadienio ’1 re
daktorius ir “Socialdemo
kratas.”

SUDEGĖ* KLUONAS

Šiomis dienomis naktį sn- 
ciegė Babtų vdlsčidus, VilČi- 
tavos kaimo gyventojo Bra
zaičio* kluonas su javais. 
Gaisras padarė 15,325 litų 
nuostolių. 1 *

■‘‘?K
t ♦

PROTOKOLAS
Amerikon Lietuvių Eomog katalikų ’Fedetacijosd 

XVIII Kongreso Įvykusio Rugpiūčio 28 ir 1 r 
29 dienomis, 1928 m., Uartford, Conn.

4# .

r.

<t

DVARĄ
•t1 .

sugriovė buv. Vilniaus gu
bernatorius Stebel-Kamins-

i (Tęsinys)

Kun. S. Draugelis padaro pranešimą apie “Anie- 
tikos Lietuviai” knygos. reikalus ir “Statistinių Žif. 
uiti Rinkimo ’ ’ apžvalgą. Pranešimas nušvietė:, a} r 
“Stat. Žinių” rinkimo esmę; -b) techninį vykjnimą; 
e) sunkumą jų rinkime; d j kas nuveikta; e) iš
vada. “Statistinės. Žinios” apima visas Am. Lietm 
vhj gyvenimo sritis: tikybinio, tautinio, ekonomė 
uio, visuomeninio, pilietinio, meno, sporto ir tt. Visa

te cerkvelę, 'norėdamas vi
siems parodyti, kad čia esąs 
“istinno russkij kraj,” nors 1 Arnika .padalyta’į ė rajonus: a)NewYork-New 
apylinkėj rusų visai nebuvo, Įjersey; b) Pittsburghb, ir apieli'nkes; c) Naujos 
Atgavus Lietuvai nepriklau-l Anglijos; d) Vakarinių Valstijų; e) Sehuyhill. 
somybft žmonės reikalavoICounty: te f) WyomiiigieMgli Valley tarnai 
Igtožinti atimtas bažnymas;!®6•>3Į parapiją aeį*>antt ši, raj^nbos. 
■® .*■ .... ... \v. . I na. Bendrai imant iš 115 parapiją yra tik 13 pa-
taip pasielgė ir bijutiskie-|rapjj^ jv negalųa jokią Žinių ir nepalaikoma 
čiai, nes jiems kitos bažliy-įjoki santykiai. Tos parapijos yra vienos iš pla

išiau išsimėčiusių, ir iriažesniųjų tarpo. Kalbėtojas 
pabrėžė kad yra labai pasišventusių ypatų, uoliai 
besidarbuojančių vyrų ir moterų, vaikinų ir merge
lių. Čia augęs jaunimas irgi ima dalyvuind '“St; 
Ž.” rinkime. Jau nuo 63 parapijų gauta žinios su-' 
lig ^parapijų ankietų. New York—New JerSey Ra-i 
jono darbas jau baigiama; Sehuyhill County ir 
Wyomihg—Lėhigh Vftllėy Rajonuose daugiau negu,.

_________ ___________Įįsipusėtą. Naujos Anglijos Rajonas kruta, bet kol 
kai/tašiau meilia katalikai. Ikasiiędaagiausįa kas nuveikta. Vakariniu Valsti- 

i jų Rajone, kiek zinęma, lik sutvarkyta kolonijų zi- 
.. Inįų rinkėjai ir Šiek tiek darbuotasi draugijų bei 

j biznierių ankietų užpiMtlytne; Neabejotina, kad uo- 
Pipirai sugalvojo įsigyti! ėhicagįeęiai'neatsiliks. Jau.aišku kad: “Stotis- 

Kaminsko simpatijų apgind:H»ės žinios” bus surinkto ir gal nuodugniau negu 

darni cerkvelė. Rodos, in-1,v. ..
J .. a, . v. . Idzia sekančių Naujų Metų,
tencija nebloga, tačiau pats! 
cialykas kitaip atrodo: šie-1 tas atsakė į visus klausimus aiškiai.

Bipiras, . myjėda Į ęenti.a pirmininkas, iutn. Ignas Albarieius, da- 
jųgs Kaminską, įsigeidė 39 lyg pfąneŠinią: “Lietuvos ir Amerikos lietuvių kata- 
dVaro .atųig įsisenėjimu, na,,bendradarbiavimas. . Referentas pastebėjo sev 
ir padavė K, teisman, Tėis-| įcanehm apslreltonus : >
ūris jam dvarą ir pripažino. 1 Lietuves Žmonių gyveninio aplinkybės yra labai
Visi.žmones stebėjosi,, kokiu! sunkios. Trūksta Vienybes? Tik dalis šiaip taip 
būdu. p. J< Pipiras iš .nuo-lpatenkhita, Dabar Lietuvoje karo padėtis, dikta- 
mininko Virto saviiiinku; išimta, suvaryta spauda. Vien tik tauth&ikų hik* 
čia — žmoniųko, pirmiau >toife Mikas L’?“? * n?wUfc„^
tv *• u t-t i i ‘a.- I Vyrmimybe eįgiasi su katalikų organmąeijomis^la*
Pipiras priapui būdu Įsigi-į^^ apgnikatoujatoai. Vra tokių, kuricLmano;* kad 
jo Ąbrąmačižnos dvarą. <|bw kokia, Išeitis.- GptimWbi Žiūrima įlūiniaUB 

pylėsi <protestai pas žJklausimą.x Yra apskričių, kurie labai blogai stovi 
fu ministerįL -iš priežasties šių motų Nągo pro, bot abrinai bado

■ — ..— ____ t_ _ _ .

čios yra per tolį. Vieton su
griautos bažnyčios pasauli
nė ir dvasinė vyriausybė ati
davė bijutiškiečiams tuščią 
cerkvelę. Tačiau netikėtai 
radosi cerkvelės gynėjų as
menyse Juozo ir Vinco Pi- 
pirų, kurie yra. karsti len-

Jiemš šiandien iŠnuomuoja 
dvarą mūšų vriausybe.

Į užsibriežta. Galutinai, norima darbas baigti su pra-

Buvo. paklausimi! ir. svarstymu. Gerb. ręferenr

Lietuves žmoniii gyveninio aplinkybės yra labai

t

• \

\
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Antradienis, gruodžio ii, 192§
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IŠ LIETUVIŲ AMATININ
KŲ GYVENIMO

IŠ DŪKŠTO PADANGES ' 
Laiikant arkivyskirpiii mft- 

Vilniuje prie Labdarybės ®l rietimai lenkai
D-jos yra įsteigtos amatu i • r^laudami,

dirbtures. Mergamy am- per įus. Prisip4į esa • 

mo, audimo ir .,mezgime mažoj mažumoj; nes voš su 
dirbtuves jaa kelinti metai, vaikais priskaitoma į; Ž00, «į_ 
veikia. Ptm < {)askutnxius(parapijiečių yra.* daugiau" s - y

dviejUs metuš per Sekmines 4,000, reikalavo pusės pa- 
kuomet Vilimus krašto _lie- maW todel> kacL esanti 
tuviai slmitlmg’ai lanko Kai Ūbaujanti dalis, > Arkiyys* 
vaiijas, buvo suimošta paro-ra^>as W Drl‘^
; , . v . rytų pamaldas. ■ Bet kadan- *dos, per kurias nęmazaiLį į* 200 asmenų bent puse 
rankdarbių išperka ir aps- yra n^ų vaikų, nemaža da- 
ktitai visold išdirbiniai ža-Įįįs visai abejotinų dėl baž- r 
vi kiekvieno aplankiusio a- nyčios, taip kad. į 'pamaldas, 
kį. Šiemet musų, dirbtuves Įatęidayo nedaugiau 1^—-15 
dalyvavo Vilniaus Viešoje asni* Stačiai buvo, juoldn- 
parodoje vadinamoje “Tai-ka žiūrėtis Lų saujelę žmo- 

gi Polnoėneį” išjfcur gavojuių, kurie juk galėtų issi- 
pagyrimo laiškų. Kiek blo- mokinę lietuvių kalbų, klau- 
giau yra. su vyrų dirbtuvė-J1’ Hotindškų pamaldų, 
mis, ypač su siuvimo; nors 0 nekelti visokių triukšmų, 
nesenai įsteigta (treti Įne-ĮBet jie tuo ncpasitenlunda- 
taį). Pirmus dvejus metus P1* išsirūpino ■ saukunigų 
vedojavo . ■ jaunas siuvėjaspenM’ kuris 1 amo.jiems pa- 
Jonas Unglininkas. Jam maldas koplytėlėje. Kad 
pasitraukus - buvo .-pakviesta ruaujas kunigas apseitų 
naujas vedėjas UI jonas Į lietuvių, tai nieko ir ne- t.
Pangonis. Vytų rūbų siuvi- j sakytum. Bet yra kitaip, 
mo dirbtuvėj e be Labdary- Į Lenkams užsikori j o pasista- 

vra py11 koplyčia, o tani nėra 
pinigų. Kur jų imti? O gi 

paskuti- (tuviai, ar neduotų. Tam 
įajp dalykui dėl akių net nesenai y 

kad dėl nevisiškai'Sutvarky-p°P^y^^e uemoke-
tos dirbtuvės ir kitų blogų Idamąs kun. lenkas paskaitė 
sąlygų, negalės pilnai pasi- lietuviškai Evangelijų nore- 
imštU Dabar gi Vilniaus daraaR “u patraukti 

krašte ištisi lietuviški so-į 
džiai neturi savų amatinin
kų, geresnį' darbų atlieka 
tik žydai, o. žmonės ųoreda- 
mi įsigyti geresnį rūbų, turi 
pų keliolikų kilom,, keliauti 
į kokį nors miestelį, kur 
dažnai būna ir apgauti. So
džiai be abejo pageidauja 
savo tinkamų vispusiškai 
išsilaiunusių amatininkų.
Todėl tas dalykas reikėtų 
tinkamai apsvarstyti. Ne
mažai trukdo mokslui ir to
limas Markučių 'bendrabu
tis, kuris-nuo dirbtuvės apie 
ketui! kilometrai, taip kad 
kasdienę reikią padaryti 15 
kilom. Pavasarį susidėję iš 
paskutinio mėgino leisti sa
vo laikraštį “Vjenykis,” bet 
išleidę Nr. 1 esant sunkio
mis sąlygomis savo darbų 
nutraukė. O dažnai tenka 
išgirsti , nevisai pamatuotų 
mums amatininkams prie^ 
kaistų. Bet reikia tikėtis, 
kad ateitie amatų mokyk
los būsiančios sutvarkytos 
prideramai, iš ko be abejo 
bus nauda patiems ir mūsų 
visuomenei, kuriai' reikalin
gi savi amatininkai.

bes D-j oš auklėtinių, 
daugumas, iš sodžiaus, -kurie

PABĖGO SU 4,000 LITŲ U. . , . . 1 \ r
niais termino metais, 

Kaiman. — Siaurųjų ge
ležinkelių Šilutės stoties vir
šininkas E., išeikvojęs 4,000. 
litų, pasislėpė. Manoma, 
kad jis pasprukęs į Latviją,

*

r

pavojaus nėra.
. Pranešimą . papilde luun ©įciK. ' Įtfaiiilaitis, Pa- 

Stebėjo-^d! •'Lietuvoj’ žmones. :jiegąlL -vd|£ organi- 
žarijose, lies valdžiai neduoda leidimo. Lietuvoje 
dėl •Vilnialifs klausimo negalima rašyt, lies veikia 
karo cenzūra. Amerikiečių aukos tiksliai Lietuvoje 
sunaudotos, gi kas link šelpimo moksleivių, aiškiai 
galima pasidžiaugti, nes: mūsų aukomis .sušelpti 
moksleivai šiandien jau dirba didelius tautos ir 
valstybes darbus..

Kongreso pirm. p. J. P. Mačiulis uždare antrą 
Federacijos Kongresą posėdį, 1 valandą po pietų.

» • .*

Ktui. J. Ambotas atkalbėjo maldą.
TRECIAS POSĖDIS .

- P-nas J, Mačiulis, Kongreso pirmininkas, atida
rė trecią posėdį, rugpiūęio 29 dieną, 2:15 vat po 
pietų, pakviesdamas kun. S. Draugelį atkalbėti mal
dą. ■

Rezoliucijų komisija referuoja įnešimus ir pa
tiekia rezoliucijas, kurios yra priimamos sekamai:

\ Rezoliucija Vilniaus Klausimu
. Whereas: The Lithuanians of the Unitęd Statės 

have suppotted the eštablishmerit of ari indepen- 
dent Litliuanian Statė, beeause of their gratitude to 

, their nativė land,. and the land of *their fathers; 
ąnd, ■

"VVhereas: Alį their efforts.were directed tmvard 
the establishment of a Lithuanian Statė ivithin the 
historieal ethnęgraphieal and ethnological bound- 
ai'ies, which justly incliidc the City of Vilnius, the 
ancient eapital of Lithuania, and,

AVhereas:. The Poūsh Govemment imthlessly 
oceupies the said Cįty. of Vilnius, the anbiėnt cap- 
ital of Lithuania by foree of arms, ėontrary to the 
ivritten treaty Df Šuvąlki, solemnly esecuted by 
the Governmeatš of . Lithuania ancl Poland, and 
eontraiy to: all principlės of justiee and amity, 
\vliich should esist- betvecn neighboring Statės.

•It is hereby šoleriinly. rešolved that thę Leaguo 
of Nations as a modium of peace and- a strong* 
hold of justiee should riot force. the' Lithuanian 
nėtion' to šurreride lier rjghts to Vilnius, ąnd fųr- 
ther that tie' Lithuanian Governmeųt rėfuše to 
riegotiąte any agręements regarding ecoiiomics, 
ėxehange of consuls, establishments of diplomate 
relafions, dr any otiųr agteoment, tvįthoūt first 
dcniąncling?-thnt the PolišĮi Gnvm-mnetU '^itlidinAV 
trų^Į the City of Vilnįiis antį adjaccnt Lithuahiah 
ferritory, yrliieh the Polisli Goveriinient is at pre-' 
lent. unlawfullyxo.ėenšynig-

.And it is fiirther resolved thaf eoptes of thbi 
resoiųtion be sent fo ‘ $į<I nėpšu^ment ai 

IM* ŲdhimittW“on: ■Foffeiftns.Reto- 
i tioitfų oi&triteš» Sttihic, ta tlitri'S^ęret-.; 
ariate fof the jĄųigue dĮ NhtipriB/’ahd to ,the Lith 
uanian GovernijihhL /. • .. •
, - ’ ' , . * » - te , '

f • » .
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tyti koplyčia, b tani nėra

lietuvius, kad šie duotų pi
nigų koplyčiai statyti. Net
gi pradėjo lankydamasis, so
džiuose rinkti lenkų koply
čiai -atdeas, nors kažin as^ 4-* 
tam turi klebono leidimų, - ■ . 
Vienok lietuviai nesiskubi
na su aukomis, nes turi savo , d 
bažnyčių, savo kunigį ir tik . 
jo klauso. . Užtenka juk yię- .. 
uos bažnyčios. O jeigu len
kai nori būti pamaldose ir . \ 
suprasti, galį išmokti lietu
viškai, -bet mes lietuviai - 
jiems koplyčios nestatysim 
ir pinigų neduosim.

VILNIAUS KRAŠTE 
DAUG ŠNIPŲ 

“Kurjer Porany” prane
šimu, paskutiniuoju laiku 
Vilniaus krašte labai išsi
plėtė šnipinėjimas Sovietų 
naudai.. Valdžia jau sulik- 
vidavusi- nesenai- visų eilę ? 
komunistų šnipinėjimo afe
rų. Prieš kelias dienas, pa^‘ 
sak laikraščio, vėl. susekta 
šnipų organizacija, Šį kartų 
plačiai išsišakojusi, neš šie* j 
kianti net Varšuvą ir Kro* 
kuvą. Suimta keliolika dr* i
ganizabijoš narių, jų tūrpę ;
keli tusų emigrantai.

JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS-VMKA.l|i| 

ĘAMIRŠTV GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ,' f 
. TAI IŠRAŠYDINK ĄEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRASTĮ
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[. Datt^yblpąįgikslpr Rasakės,apsaĮtyroŠM, ęH5r«Oiu» 
! juokai, PlesoS vaikų teatrui* Žinutės iMgbnįojnkral* ’ 
t Ėolir Įvabųm^Ųa^ Jffida^nMltLr
[ pramogėM Patarlės, priėjoįtaiĄ mįslės, Darbeliai 
[ iš popieriaus,nioHoir kitokį, LaikaišČIo kaina: metantis 
| 2 doln pusei metą *-i dol Eina 2 karinsper m&toįĄ
L; Paveiksią piešia K* miOEB ir kiti dailininkai Leb 
L dMa “PASAKOS’^ B,vs.
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..$1.00 pegg, Vaikelio Jėzaus Mažąjį

Sunaikinę , vi- 
įstaigas, . nuėjo

B

Veidą reikia užlaikyti šva-1 
riai, kasdieną jį prausiapt 
tyru, šaltu vandeniu; ypa
tingu muilą vartoti nerei
kia. Visoki veido dažymai, 
išpudravimai, kaip tai. daro 
neva “kultūringos” mer- 
gyščios •— ūaitjoyišką madll 
sekėjos, labai nešvėįka. Il
gesnį laiką toki dažymai iš
šaukia veido odos uždegimą 

tą labiau brangina nei ma- F visiškai sugadina veidą. 
dą> tai ta ilgiau gyvena ir Uąn^s yra *geriausi vįrą- 
nesigraūdina, ’O kuri gyve*Įkhiamąją< organą _pagelhi- 
na manydama, “kad-geriau Kol dan-
be galvos, b y tik he iš mą*pl^ sveiki, kol žmogus įsten-. - - *
flos/’ ir dčl įitikybčs mado je gemi tatamtyti, Kp su patasji arba dėtims
se kenčia, tai savo amželįJ0 virškinamieji organai milteliais. / “Š-ms ’
trumpina ir per anksti į L • -7

Žvėriški .Lenkų Darbai' 
kei” kas. kankinės vainiką Į LVOVC
duotą., > Ur. 4. M, Tčarfrnsį .' ■ ;'•< .

■ (“Ūkininkas’’) . Į ’ .♦ •’ ■
. • - . Iš., vakarą Ukrainos.—Inaikinti ūkio įstaigą.

AŽYS VEEDAŠr ITt; DANT^Si^vova^eihn baisios^imb&+ -Tokii^paLbūdu4Įėi sūnai- 
: w ’ y- • įluapkiieia ,1. d. Ukrainiečiai kino akio organizacijų na?

. Noiiiit turėti sveikas akis, g nenriklausomos TTkJ ^ draudimo įstaigos 
teikia jas tiiitamai užlaikv- . V.K “Duister,” kuri tari'dide-
... e - >.. Mu rainos paskelbimo desimtiesL. ... i? ■ _
i. Svarbiausia, nereikią a- sutetoves. tiks- tas g~ savo tomus, ta

kiu per daug “ginti, k ateitai,lwi^eentato “Mosloso-
nes is ftersidu-hmio gmmae og tflkstaagiu mini£(r Ujto,” “Cęntrosojuz” ir ki- 
mas akiu uždegimas u- Mos L. kas. irgi bąvo pironąu-
akuj ligąs. Kaip perdaug ao| - nJsia akmenimis isdau^a m-
rysta smesaą taip ir tamsaLjo<ti< u£ paai-į1 P«skjau numalš-
akims kenkia. Todėl nega-L *į. v . laužę duris, Įsiveržė vidun
.. t i . x * ■ doti žuvę kare su lenkais L . , .,. .hmą dirbta prietemoje ^rabdečiai rengė- F sunaikmo. Polto-
pne blogos sviesos, taip pat I . eiti ramfe eisena be jokiu ?“ nudavė meto nematanti 
teikia vengti kad sa^s-L^ netvarkos. Bet ir nezmaliti ir tik paskiau
svu^a nekristu ant inusijL p.į atvykdavo tai virtuvo
darbo. Vakarms negalima ■ sunaikinta ir pogromseikai
dengti lempos tamsiu arba L . _ v. . A ,, ; išsiskirstę.. v,. • j r pusiu pėsčios ir raitos len- r _vrvskuu spalvuotu uždanga- ; \5. . ,. . . , . suomenes
/ K . i. j.. v ką policijos būriai ir tuojau, ,_v,. . v. , > < ..lu; negalima .dirbti, ypačI Jlatlkdajni; pUėjob1^ P"™*?* 
staibi prie mirgančios a butu Sunaikmta keli sim-
syieses tmp pat yengri štai- b{& .p kai Kas nesutoikmta - iš
tyli važiuojant, einant ir gu- . nie. grobta. Vakare policija jo-
Imt 7 bente"’ n“a11^ tas netiki viena dėl to, tad H*®. P® ~
me stovy esant. Pajutus u- k tąH) nėjo visus ukraimącius neva
kysem^arg-j, reikia jasva- Jtaydama pas j«bs kratas,
landelei atitranldi nuo dar- _ r .„. f,'aįrf-: <4. Pogromai, matyli,♦ 
bo ir duoti pasilsėti. Ge- , . . •. anksto suplanuoti ir.paruoš-riausiai akvs pasilsi laisvaifeau™ ir
(neitemptai) žiūrint j toli; retl 8^aas M ' ' ~ '
■n Z i ’ i • i i * ~ alsiausiai, baudžia uz ginkląPatekus į aki kokiam norsL .. . . . ... 5 v .
, ’ . T r ,• d “ i '• laikvnaą be leidimo it dažnai!krisleliui, arba kaip žmones •_ “ \ , . . . isako, užsikrėtus akį, nerei- H1“® ~es kratąs taip, 
kia jos . tiinti, bet švelniai lkad «“*»» P081®^' 

pirštais judinti voką į no
sies pusę. Jeigu ir taip ne
pavyktą akį išvalyti, tada 
reikia kreiptis, prie gydyto
jo, kaip ir kiekviename at
sitikime, . jei akys suserga 
kokia nors liga.

-r '. '''«*•* \
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SVEIKATA-BRAK6DS TURTAS
A

--t-**—--——*-;* ,

nimis. Rimtoms lietuvai
tėms madą reikale -neapsi
moka kreipti jokio dėmesio 
i miestą neišmanėles,

Mūrį moteris savo sveika-

J.- .

. L

f AVALINĖ IR SVEIKATA
I . • • •’

Skaitytojai, turbūt, atsi- 
jnenat tą gadynę, kada mo
terys ir merginos su korse
tu persmaugdavo savo lie
menį, lyg skruzdės. Xuo 
tokios beprotiškos, mados 
jog. anksti pasendavo, nuo
lat sirguliuodavo. Dakta
rai prieš tą blogą įprotį tto* 
liai kovojo ir korsetą dėvė
jimas išėjo iš mados.

Nemažiau kenkia moterų 
sveikatai čeveryką aukštos 
kulnys. Žiūrėk, graži svei
kutė mergaitė, išblykšta, pa
sidaro nervinga, pradeda , 
nesveikuoti, ant kaktos pra- 

^ deda Taukšlės rast is. Kurgi 
jos sveikata nenyks, jei kas- 

. diėn dėvi čeverykus .Su 
aukštomis kulnimis, jei kas
dien, save kankina. Iš dar
bo pareina, tai kojos, rods, 
degti dega, net miegant jos 
sopa. . Vėliau, su tokia pa
dėtimi, anot priežodžio, “ir 
šuva kariamas apsipranta.” 
Vįenok, kad ir apsipidnta, 
bet sveikata laipsniškai 
nyksta. -

Nilo, aukštą avalynės kul
ną visą pirma gauna ligą, 
vadinamą “preudo talipes 
eąuįnus.” Kuikštimąį pasi
daro silpni ir neretai gali- 

• ma leteną nuo te išsinarinti.. 
Vėliau ant kojos pirštą atsi
randa skaudžios užtrinos ir: 
kojos pradeda šalti, arba 
perdaug prakaituoti ir sus
ti,, kas yra labai nesveika.

. Be to, dar kaikurioms mo- 
' terims pradeda- strėnas 
skaudėti, o kitoms galvą so
pa. ? Nuo aukštą avalynės 
kulną, nervai nuolat dilgi
nusi, ir tolau būdu gaunaipa 
.visokiausios chroniškos li
gos, Taigi, ar apsimoka lie
tuviams savo sveikatą nai
kinti? k '■

Nuo didžiojo -karo laiku, 
kai. kur jau pradėjo nykti 
bloga'mada — dėvėti avalv- 
nes ankštomis kulnimis.- Da
bar jau daug kas dėvi čeve- 
tykus tik su žemomis kul-

• . w <

gerai veikia ir to! žmogus 
sveikas. Bet tik kaitą pra
deda gesti dantys, tuojau ir 
visas organizmas pradeda 
nenormaliai veikti, nekal
bant jau apie tas kančias, 
kurią suteikia dailią gėli
mas. Todėl, pakol dar ne
vėlu, susirūpinkime danti
mis, neduokime jiems ges-, 
ii. Po kiekvieno valgymo 
burną ir dantis reikia~bent 
išplauti drungnu vandeniu. 
Vakarė prieš gulant būtinai 
reikia išvalyti dantą šepetė-

MUSŲ VAJUS
Nuo gruodžio pirmos dienos prasideda “Darbininko*’ 

naują prenumeratą vajus. Vajus tęsis du mėnesiu,
Kad Sis vajūs būtą pasekmingas mes kviečiame visus 

LDS. narius ir “Darbininko’* skaitytojus į darbą. Dąr- 
bas nesunkūs, tik reikia noro ir pasišventimo.

. Skundžiamės bedarbe. Per tuos du mėnesiu bus. gera 
. progą padirbėti platinant katalikišką spaudą. Kiekvienas 

. LDSynąrys ir “Darbininko” prenumeratoris nuo metinės 
* prenumeratos gaus $1.00; nuo pusmetinės 50. centą. <* •> , ‘ .■ . ,p •

. . Naujieji prenumeratoriai irgi turiteisę .rinkti prenu- 
■ynieratas ie nuo ją gauti atlyginimą; Taigi įstojusieji pa

sidarbuoti LDS.. organizacijos labui, šiais sunkiais bedai> 
bią laikais; gali užsidirbti keletą dolerią.

y . Tokiam darbui nereikia, kad žmogus mestą darbą dirb- 
' , tuvėje ar kur kitur, bet jis gali jį atlikti Kuosomis nuo 
y &arbo valandomis. -

; Prenumeratąkaina:
(i . *' •

į 'A.męrikoje metams ----- -
p Užsieny metams .............. 
į Vieną kart savaitėje metams ....... 
, .Užsieny vieną kart savaitėje metams .

»

:—■——     ................—-

rabovo žmona, priklausė 
slaptai karinei organizaci
jai. kuri ir dabar veda ko
vą są lenkais grobikais ir 
kurios Išlikai bijo, o ją na
rius žudo be jokio pasigai
lėjimo, kur tik pagauna. 
Bėsarabova laikė tos orga- 
nizacijos archyvą. Lenkai 
norėjo tą archyvą išgauti, 
nes tada būt sužinoję orga
nizacijos narius ir juos ga
lėtą išgaudyti. Bet Besara- 
bova baisiausiomis kančio
mis kankinama per dvi sa
vaites neišdavė nė-archyvo, 
nė jokios paslapties. Lenkai7 
ją nukankino, ji buvo uk- 

. rąiniečią palaidota kaip 
karžygė ir kąnkjnė tam tik
ram rūsy, . kurio yiršuj pa
statytą gražus tautos su
rinktais pinigais paminklas. 
Besąrabovos grabas buvo 
tautos šventenybė^ Taigi ša
kalai lenkai " nuvertė pa- 
minklą, atkasė fąsį, ištrau
kė . nelaimingos ■■ kankinėj 
kūną, sudraskė jį ir sumynė 
•purvttosna. Tokią nežmo
nišką, žvėrišką darbą dar: 
nėra matęs kultūringasai 
pasaulis. Rytojaus' dieną, 
sekinadnienį, lenkai univer
siteto ir. politechnikos stu
dentai sunaikino ukrainie- 
čią studentą namus ir su
mušė negyvai visus ten ras
tus studentus. Šitie žvęriški 
lenką darbai sujudino-visą 
Ukrainą. Lenkai, bijodami 
žmonią sukilimo, privarė 
pilną krąšta kariuomenės. 
'Padėjimas krašte labai i- 

■ temptas ir neaiškus. “Ti\”

ĮVAIRIOS KNYGOJ 
Mandagumas—įvairus pafa- I '

rimai užsilaikymo draugysįS- 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kuli. A. Staniuky-

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermes. Para
šė Kun. Jėzuitas I*elxk. Cpzel 30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metą- sukaktuvėms paminėti ’ 
prašymas Švento Pranciškaus 

venūoliją ir 3 vienuoliją įsta-

Huckleberry Fiųnas—labai 
įdomi apysaka 5c. I

Patarmės Moterims—pamo-- 
ginimas moterims ją asmenl- 
'niaįne, Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. KulikauškaS;.-..,^..i.~...15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. La- . 
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdarą). Ver- . 
tėJonasMontvilą—

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

TrysKeleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Paraše T. Vyšniaus- 
kaš* Verte P, B. ^......,_^.....».-..40e.

Trumpi Skaitymėliai-Uabai 
gražūs- pasiskaitymai apie j- 
vairius • gyvenimo atsitikimus. 
Paraše j. Tarvydas ...45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr. 
Mašiotas ___ ______ »—  20c.

Turto Normar—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis._ „,..,45e.

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 ieną—apie vienas derybas • 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nes per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 

tJ. 18alčil^»on.io
Pramoninės Demokratijos Pa

grindai—parašė Uosis.----- .....75e.
Marijos Menuo arba apmąs- 

■ tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as.„...;.....35c.

Dužiojo Karo Užrašai-su 
paveikslais' iŠ 191A—16 metų. 
Parašė P. Žadeikiš —..J------ .75c. '

. Kaip Gyvena Belgijos ūki
ninkai. St.Dabušis____ ..........10c.
Gerumas—aprašymas apie ge- - 

rūmų per Tėvą, Faberą-Filipi- 
ną.-Vertė Kun. P. L._ __ ~.......15c.

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir Demo- 
kratizmas. —Parašė kun. Ta-' . 
mas Žilinskas _____ „„„..........50e.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis ____________ _______ ....25c.

’ ' .v»

Gegužes Mėnuo — Kun. P.
Žadeikio. Kaina - —50e.

Aritmetikos UždavinynasL..25e.
; VaSką Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui —_..50c.

Petriukas—laiškai vieko vai
kelio. Vertė S. Rakauskas.—_..15e,
Bolševizmas—Kas tai yra bol

ševizmas ir jo vykdymas Rusį- 
; o j. —15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matąs Gri
gonis: ---- _^„.._i__.^....__._..™..„50c.

Laimė — (poema)/ Parašė
Vaitkus —50e.

. Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindų mūsą tikėjimo. 
Verte Jonas M, Širvinta™-.^..-..50c.
, Bitininkas. — Parašė Tėvas .

Jeronimas Peekaitis —..50o.
Lietuvos ženklai.—Išleido J;

Šeškevičius ir Bfvė> Kaunąs..—40c.
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monologai ir Dialogai.
Parašė'Juozas V. Kovas,;_._.^0c.

Graudūs Verksmai. — Vertė
Vysk. A. Baranauskas «.^A^.10c.

Eucharistižkos Stacijos.—Su-, 
lituvino Kun, P. JūŠkaitia-—.„15c.

Kristaus KryMus: Stacijos,
Graudūs Verksmai, Maldos Ge-
Siąsdaini užsakymus arba ptaigusj įmonei

DABBINXWKA8 ‘ * \

36G Weat Broadway > 8outh Boaton, Mua
<■ * •

gūžio, Birželio k Spalių mėne
siams. Išleido kum K A 
gys.-.,;.        —;.^5cte
IžganymoApsireiikimai—at«- , 
jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus. Kristaus. Vaidinimas 
su gaktomis -75tf.

’ Dangaus Karalienė.—Surin-. 
ko Kun. M. Gavalevičius; ;l»e . 
agdarų 75 centai, bu apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pje Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. , 
V. KąlikaŪskas .

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė l<un.P.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Pąltana- 
vieia 25o,

^ Socializmas ir Krikščionybe.
Prof, V. Jurgučio .—

Žydai Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis _ 7.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IVJo.šimtmečio krik- ’ 
ščįonybes. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. ............................25o,

Apie Apdraudę. Parašč/J,
S'. as:I:aiislcaSt«.««*..**..*..».,A.MM...^,.,«^an, 5c,, 

KatorŽnikaą ir Tėvynė. D^i' 
apysakos. (B. Vargšas) ^..._.„«15c<

Trumpa Apologetika, arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
tašė kun. V. Zajančauskas..,.„50o.

Apsrildmų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško, gyve- 
nimo, ■, Išguldė Lapšiaus Vai
kas oc y

Moteryste ir Šeimyna, Vertė .
. Gėr dtlS
Limpamosios Ligos ir kaip 

nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vilcišis.._„_...^...;____50e, ’ *» «

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas..^—...M50e, •.

Mūsų Laikų šventoji, šv. Te: ' ‘

Gėlelė.-Vertė Juozas Stankevi
čius - --------------- ;__ :

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų • ' • 

komdija ; paraše S; Tarvydasū25ė.
< JiĮgetų Gudrumas, 9-jų veiksi ’ 
mųįomed^ Parašė Seirijų 
Juozukas_______25a

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius—komedijos po X aktą. ■ 
Parašė Seirijų Juozukas. —™.35<s 
.. Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertę Akelaitis. ——AOo.

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas__ ~.10e.

žydą Karalius—dram,a 4 ak- 
tų, 5 pav. Vertė J. M. Siryin- / 
tas------ -----------!—30e.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis;parašė F. V, ——lOo, I 

■ . J** * * .1
Patricija, arba nežinomoji į 

kankinė—4 aktų drama? Ver- , {
tė Jonas Tarvydas J—

Piloto Duktė—5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a ,

. Dramos:. 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5.aktų; 3) Liūrdo 
Stebūklas—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._15o.

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

MALPAKNYGtS.

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir ^3.90

. Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos įprastais minkš
tais viršeliais) .... .

Mažas Naujas Aukso Alto? 
rius—juodos (prastais kietais 
iršeliais)7 „„ 7, .,..... į..^.,...^.^,50e.

Mažas NaujM Aukio Alto- 
rius~jūodos (geresnės, mink- 
, tais viršeliais)™^—---ii—-*8ūa .

Mažas Naujįim Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir- - 
Šeliais)
: Mažas NariM Auloo Atto-—^-— 
riui—baltos (celuloidoa viršo- 

liiais) ™-.-^™_- ^__i.oo:

ū

t ■ *

i

/

Paežeriai, Vilkaviškio ąp. 
Jau kelintus metus šio kraš
to katalikai vėlimą dieną 
gražiai atmena savo miru
sius — vakare ant ją kapą 
sužibina i daugybę, žvakią, 
koplyčioje pagieda keletą 
giesmią- ir rožančią.

Šiemet mįrusiąją minėji
mas buvo ypatingesnis: 
’ ‘Šaltinio” redaktorius kun. 
VI. Mažonas (įieną koplyčio- 
’e atląįkę trejas gedulingas 
nišias. Koplyčia buvo pil- 
la žmonią. Paskui gedulin
ga procesija, giedodama 
“Diena rūsti, ” iš koplyčios 
sėjo į kapines. Sustojo prie 
šiemet liepos mėn.. 7 d. stai- 
ga mirusios Agnietės . Či- 
žauskaites-AndziuĮienės ka
po (pirmojo L. Darbo Be- 
deraeijos - Paežęrią skyriaus 
pirmininko žmonos), čia 
atgiedota Libera me, Domi
ne, ir kun. Mažonas pasakė 
gražu, šiai dienai pritaikin
tą,. .pamokslą. Po to visi 
bendrai už čia mirūsiuju 
sielas sugiedojo Viešpaties 
Angelas*. '
pakarę į kapines suėjo dar 

daugiau žmonią. ' Kapines 
buvo apšviestos daugybe 
žvairią. Čia pagiedota kele
tas giesmią, kurią aidas, 
kai tyką vakarą, skambėjo 
toli, toli. Paskui, visi koply
čioje pagiedojo saldžiausio- 
jo Jėzaus vaizdo rožančių.

Savo mylimąją tėvą, bro- 
lią, gericią ir pažįstamą jnL 
rusiijją kapus visi apleido 
tik dvyliktai valančiai nak
ties prūsinė jus;’* - . .:

ti,- nes ją daryti atvažiavo 
lenką generolas" Halleris, 
[tas patsy kuris . 1919 m. ėi- 

Jnant lenką-ukrainiečiu ka
rui, atvyko iš Prancūzijos 

sunku. Jei h- šovė tas iš ®° -

minios, tai galėjo būti tiktai , . . T
,’ i i kariuomenes ir nulėmę kovųlentoj -provokatorius. Ap-I * ukrainie-K
supta n- šaudoma įs iusu pu- amunicijos,-
siu. minia pradėjo bėgti at- .J, .
gal šventorium Bet policija ® *. al turėjo jos paKanka 

šeke paskui ir sujojo raita Hate.s 
sventopun, ^upe. is ym
W .uVal”s’v.^T dainas ukrainiečius. Taigi 
suėmė » nusivarė. VietojeU lenkl erolas We_ 
liko. simimdsiotu jmmu'l n V ir dabar atvykd rengti ir 
arkliu kelios dešimtys uz- \ J. .: v. _. v-. vadovauti ukraimecią po-
muštą įf sužeistą. IĮgromams.

. Pfehl susirinko dide-l iš lakričio 3 į -4 d.
liaūsios lenką minios ir nn-|ygĮ susirinka pogromšČiką 
ėjo daryti pogromą. Pūs [ tūkstančiai. Bet mieste jau
miausi.a^ pogrominnikai puo-1 nebuvo ko naikinti, * nes. 
lė kultūrines^ organizacijas, ĮyjsRas sunaikinta.; Taigi nu- 
Prosvitos švietimo draugi-[ vykę ng miesto į ukrainiečiu 
jas, Ševčenkos vardo moks-istadioną ir čia suhąįkino 
lo draugijas ir diėnraščioJįfįbnnas ir visus.’ trobesius 
“Dilo*’ redakciją. ./VĮšurĮ su "sporto draugiją įrengi- 
buyo išlaužyta durys. Len- m^s, Dalinai sudaužė ir su
kai viską lauže, daužę, dras- hauge, dalinai sudegino. Pa
ke ir naikino. Tokiu būdu darę ši£ą- Žvėrišką darbą, ši- 
sunaikinta šitą organizaciją tie Šakalai sumanę eiti'ka- 
buveinės ir visas turtas, Įpusna kur ' ilsisi ■ palaidoti 
Ševčenkos draugiją turi dk kritę kovose su lenkais uk. 
delį. 20p tūkstančiu tomą^ Atėję
knygyną ir labai turtingą 
tautos mūzieju.. Sužvėrėję 
lenkai ir čia įsilaužė, ir vis
ką sunaikino: sudraskė, su
plėšė, išmetė pro laigtis ir 
sutrypė ko j omis purvuosna. 
Norėjo net/ padegtą bet bi
jojo, .kad gaisras neapimtą 
ir netoli esančią leiiką na- 
mą*, Sunaikiąę kttlturasjs- 
taigas ppgromsmkai nuėjo

» v.

■ i
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į kapus atkasė ir ištraukė iš 
amžino -poilsio kelią išimtu 
karžygią kaulus ir tuos kau
tis: pašėlusi minia sutrupino, 
išbarstė' ir. sumynė puryy- 
San. Visus kryžius bei kar- 
žygią paminklus išvertė, su
laužę, sudaužė. Čia pat ilsė
josi ukrainieei^ di^žiosKam 
kinės BesaraboVos. kūnas.
\šita moteris, prof. Besą-
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U1 JTuig.., V«‘ ds U j < ‘sn y ra tūkstančittLlieturių, įurfemga- 
į Įima užrašyti “Darbiniriltą.” Tik reikia juos pakalbintu 
'• r .jMįalaukite prenumeratoins rinkti kvitą ir tižsiręgis*’. 
Hmokite į darbuotoją eiles/ f

J darbą broliai, darbininkai! . . . •
.. LPS. Centro Raštine
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BAINT JOSBPH’S 1ITHUANUN B, 0. A880CUTI0N OF LABOS
Ėntered u second-claM matter Sept. 12, W at the po«t offlce at Bosto^naa* 
/ i onder Acfc of llarcfr % 1810’’
&<Hjeptarice for malUpgf ispeclal gal# oi pošte^ btovldad Xqf in S«čtion 1108 

Act of Oetob«r 8,1917, authorlted on My 12,1918” •

SOBŠCRIPTION RAITĖS: u .
Domėsite yearly ■ .....84.50.—^r,—... ......... ........ ... ... - |
•Forelgn yeariy ............«.....|5.50 Užsieny mėtom*
Domėsite once per week yearly,42.50 Vw tart savaitėje m»tiMm.,,.«U50
Fėrelgn once per weekr yearly.,»43.00 Užsieny vien* kart savaitėje jiięt 88.00

"D ABBINIKKAS”
866 West Broadway « South Boston, MMfc

TMeptrone Šouth Boston 0620 * ..

Keturių Dienų Darbo 
Savaite

PRENUMERATOS vKAUlA:
j Amerikoje metanus ..UBO

kapitalistus, kad darbinin
kas yra nė vien darbininkas, 
bet taip pat ir konsumetis,

Iowa’s gubernatorius, kal
bėdamas New Orleane vals’ 
tybiit gubernatorių -suyWa 
vune, pasakė, kad J. Valsty- arba vartotojas. . Juo n 
bių gyventojų reikalai būtų 
pilnai aprūpinti, jei visi 
darbiiunkai tedirbtų, tik ke
turias dienas savaitėje/ Tą 
pasakė ne koks tenai revd- 
liueijonierius agitatorius,
bet valstybės gubernatorius, 
o juk žinome gėrai, kad pas

** f B .

mus revoliucijonierių neren
ka į gubernatorius.

Visai dar nesenai plieno 
tresto darbininkai dirbdavo 
12-14 valandų į dieną ir to 

. tresto galva, Elbert Gary 
bandydavo įrodyti, kad ki
taip nė būti negali, ir kad 
to norį patys darbininkai! 
Tie, kurie reikalavo, kad 
darbo diena būtų sutrum- 

: pinta iki 8 valandų, buvo 
skaitomi pavojingais valsty
bei agitatoriais. Dabar nie
kas nebešk’aito revoliucio
nieriais tų, kurie reikalauja 

■ 5 darbo dieni} savaitėje. Ko
dėl taip yra? . ■ -

Seniau kapitalistai manė, 
kad darbininkai yra di
džiausi jų priešai, kuriuos 
reikia išnaudoti kiek tik ga- 

•'liina

--K . . ' .

Padekim Broliams Brarillečlams ■
- . ’ ' ■ » - Z’”.:.* ’

* ’ J -b.....'.
' . • ' * . * f < *

itas nežino, kiek yargo ir rviams, gerai žinomas gerb. i
skurdo prisiėjo panešti pir
miesiems lietuviams atvykus

kun J eroiu-tnas v aiaivis, ,į
da tai .buvusls Girardville, i

. .ĮtY^llglr £1JQ10],xKO8 /f vlSvljlMIjl 
kuomet jąį buvo labai ana*

Jk *Ą« JĮJ6viįVllį KlfilJvIiOSt J
Kadangi Brazilijos lietų-

žas skaitlius, kuomet jokios 
savo ormmizaRiios da netu-

vių ekonominė būklė labai ’

rejo.
sunki, taigi ir suorganizavi- • 
mas lietuvių katalikų para- ’ 
ViUrtei £vivi<h TciJin’iL cmr *■ *1*. tzltUfJ L# U*X d!* r i31XI11£Vk?X1v^| m 

padėtyje šiandien randasi
L>A|jUM tiiliv* AcImmA DįLU4«A<4tA« 
; štai trumpa ištrauka iš’1 
watK knn .VVnlničin laiškoJ<Xų, .KvlBI-dS dfjSpLKįų. bu^plįttlr" 

:čių lietuvių išvykusių Bra-^
gviu. jtkU.il. y aiuiviu .imatku
rašyto Bederacijos pirmi-

ziHjom 'Tenai ir klimatas* 
nėra taip geras ir nvvenimo

ninkui: ,

sąlygos sunkesnes, negu bu-
juietuvių nrazinjoje yru 

virš 30,000. S. Paulo prie-
vo J. A. Valstijose pinnie- miesčiuose yra apie 10,000*
siems mūsų broliams alėjų- Juos aplankyti ir turėti į
nams, : . jdos įtakos nėra galimybės.

Kadangi lietuviai katali- Į bažnyčią retkarčiais atei-
kai nevien kūno, bet ir šie- na tik keliatės. Socialistai 

turvtTzi ooTTfti'l’l.'rtJ- '?los reiKaiais privaiv rupiu*. 
: tis, taigi tų prakilnių idė jų 
irnrlnmofl "R-mrriliTTTin ti^-crtrlir/Y

11X1JL SttVŲ. Cx*V2*lvUAį VA<M.piį* .
Leistisavolaikraštelį spaus? 
i qa • BTnTp A Va .VVttdlIJap X>AdM&llĮJOIi , ctUVyjkU

Jungi. Am. Valstijų lietu-
AQv JįJLčlLc >XXV.v»j * 
Brooklyn, N, Y.

“Kiaulių Filosofija"

v < Antradienio, gruodiHo li,TŠ28
mIiiįmi»i i iri., i r u u -

Uvlja nlra net Ufcn niei bd* Į A it Y I A T VI -IA T ‘ z
jėgų. SpaūadinaUt įfi J»dj VAl L Al f UV J
i&ve niimėogmfu būtų įjm# ■ z- : »
ar laiko ąutaupyihMi^ Mimčb*Į Latvijos" valstybės^ekono- 
^rafks 31x$2 ČiM kft|*rainiainė gyvenime ’ 4idel{ 
moja žyMO mBtehį: >vai4įw ' knųpera •
pįuosii.TtaibiprašytoM*kyvM ir jų sąjungos. Ko- 
Tamstofe padaryti Jtaerto*Įpęratyvų bendras skaičius 

3,451, tarne :skaičių,]e 
jos* Hetuvių -B; Ka^li^ųm-į; kredito kooperatyvas, 
naiidar. ®jo tarpu akūbį^Į^yarbiauėią ręikšmė kodpė- 
reikalinga apie 500 M^ųĮratyvąms duodėma kaimud- 
mimeografui, rotatoriui teisėj be piėninirikų kooperk- 
rabinai mašinaliai pirktihyvų Latvijos gyvulių ūkio 
Jų pagalba lėi8Č|M Bavo^a*Įtanpiinas tokiu greitu tem- 
talikų laikraštėlį?* . |pu nebūtų įmanomas, o var-l

Taigi, broliai ir sesės, Cfetojų draugijos daugumoje DAINĄ 
Am. Valstijų lietuviai kata-japylinkiiy palįuosavusios „L...
likai, įdėkime savo bro4kaiinų gyventojus nuo daž- _ . .
liams lietuviams katalikams, Inai beveik negeistinų t<pi- £ai rudenio vejai
likimo nuneštiems tolimonlnibkų — smulkių pirklių I ~ .........
Pietų’.Amerikos Brazilijon,[svetimtaučių, Į
nes ten jų; kaip materiale, į Kooperatyvų centro oi-ga- 
tąip ir dvasinė padėtis yralnizacijai “Konzums” teikia- i: 
labai sunki. Ištiėskime bra- Įma didele reikšmė. 19271 ių. 
zilięčiamr mo^mnelašird^Įšioji sąjunga padariusi apy- 
tęs ranką ir pagelbėkime Įvartos prekių už 43,6 milijo- 
jiemė. V Inuš latų, eksportavusi svies-

Aukas prašome siųst i 2)998 latų’ m5sGS
l» & “
ĮaiWI šiuo adresu, «L1 & > ,«H
i-onimo Valaitis Marti* s P* “Konzums” susijun-

' „ į 8' gS 402 koperatyvai, tarus
W f ° W Sao Pau- Laiauje ^5 * vaitui 

’'... a01' ,^>a Kodo-ld.raugįjos. Latvij'os vai-1
raciją, o Federacija persiųs Įstybės sunkesnėmis dieno- 
gerb.. kun. j. Valaičiui. [mis, Bermondto užpuolimo Į

A. L B. K. Sekret. pietų, “Konzums” teikė tie- Į

—— —..nepalyginamą pagalbą
[Latvijos valstybei, pristaty- 
Įdamas įvairius daiktus ka
riuomenei, maisto gyvento- 

Kanto, Šekspyro, Nap<deoj|“ls’1 '* yPaW gelbėjo 

no - ir kitų panašių ‘vyrų. ’10’ k“? ^saugojo.Latvi- 
Užtat ten žymūs žmS> 
[Prisega, sau po vienų titulų • VV J
ir laukia, kad kiti jiriJfL •

įsteigė dalyvaujant 13 pie-l ; 
nbdnžystes' bondrovėmš,' d[ -
1928 metais' sausio m. 1 a. Sugilti žadėjo. .. 

t*®. prisidėjo 309j - Dar. verkė padangė, 

pienininkystės bendrovių. Į Budens ašaromis,
Sąjunga padarė apyvartos] ; Dsft -em5 :

, Naktimis tamsiomis..*

Dar lapai ne visi
. Nuo medžių nukrito, ;.

Dar gėlės ne visos . 
Daržely nuvyto, *

Jau jaunas bernelis. ; 
Nukautas gulėjo - ~
ifž tėviškės žemę .

eksporto, išvežant sviesta Į 
užsienį už 22,982,000 latų* • 
/Bendrai; reikia pasakytiį 

kad Latvijos. Ūkininkai įsi* * 
tikinę, kad vidutiniams ir 
mažiems ūkiams galima sėk
mingai konkuruoti pasauli
nėj rinkoj tik tuomet kai jie 
plačiai išvystys kooperatyvų 
tinklų. ^S-mos^*

---------- • .. —-m

' SmiglelS.

'}

V

■v

Bylojo laukuose, 
Kiti slėpėsi saule 
Tamsiuos debesiuose, *i»'

•-•ri x ■ ■

Kai lapai nukritę 
Laukuos geltonavo, 
Kai liūdesio jėga “ \ 
Visur viešpatavo.i.

Išjojo bernelis 
Į svetimą šalį, 
Išjojo išskrido 
IŠ tėvo Memelio.;.

jį žila močiutė > 
Meiliai glamonėjo, f 
Jį tėvas ūž vartų 
Toli nulydėjo.

Sesele kepurę 
Putelėm apkaišė, 
Brolelis pintimis 
Ant kojų užraiše;

Mergele širdele 
Meiliai pabučiavo, 
Berneliai bičiuliai 
Ginklais apginklavo..-.]

Išjojo bernelis —. . 
Visus numylėjo, 

•> . f Pavasarį ankstų,

»

žiau jis teuždirba, juo ma
žiau jis tegali pirkti. Ki
taip sakant, fabrikantas ma
žiau, tegali parduoti. Iš to 
aišku, kad kapitalisto širdis 
ne kiek nesuminkštėjo, bet 
jis pradeda. pastebėti,. kąc. 
jis'pats turės daugiau nau-. ...
dos, jei nespaus perdaug Pore1®’ tuli
darbininko. Dabar nebe tje vaikus, neturėti vaikų, per 
laikai, ką buvo, sakysim J sekančius tris metus. Kal- 
prieš 75 metus. Tuomet [bedamas apie tai garsus 
dirbtuvių ir darbininkų bu- Bostono jėzuitas,* kun. Car- 
vo palyginti nedaug ir dar-rigan, pavadino tą nuo- 
binmkai kaipo vartoto jai sprendi kiaulių filosofija 
tuomet neturėjo' tos svarbos, turbūt dėlto, kad anas tei- 
kurįą jie turi dabar ir kuri sėjas bandė taikyti žmonėms 
didėja laikui'bėgant.'

Tečiau šiandien darbinin
kams dar peranksti džiaug-Į 

tis. Kapitalistai geruoju ne- -
įves 5-ių darbo dienų savai- nedorumų žiūrint

tę. ^gsiol-jie temokėjo 
duot! darbnnnkiuns bedar- L žiaiint į jį
bes savaite ir ne mėnesius, Teiggj-
Organizuoti darbininkai ‘ < j-' . ■. ■ „ motyvavo savo nuosprendigaus dar daug kovoti dėl Luo kad teužairb '
5-uj darbo dienų savaites,U 24 doW1M savaitgje ir 
bet ^netenka abejoti, kad uždarbįo neužtenk

m u. . , sreunau, arvdiau S-ių dari tfa]kamai
Tuomet darbininke .bo-dmmj, arba net trumpes- [^ Bet gi kaltas?

daugiau kaip 24 dolerius*^ 
[Jei jau kas^ kaltas, tai ne 
šeimos tėvas, bet ta nevyku- 
Įsi tvarka ir tie beširdžiai 
žmonės, kurie* neduoda dar- 

, . v . . u bininkui uždirbti, kiek yra
bos m nemažai jų tarpe yra wtina- reikalinga išmaitin- 
tokių j kurie pasiteiiKiiiii lai"|^»»w»■■■■■■ 
krasčiu anglų kalboje. Čia L 
gimę lietuviukų laikraščiui 
neskaito. * Daug mūsų lai-1 • •' t-x -j-* j x •
kraščių yra įvedę jaunimo JDtOnUtCS X aSiaptlS 

skyrius anglų kalba. Juk tai | -■ / *
yra prisipažinimas, kad lie- ~
tuvių kalbos pagelba nėgali-Į . , (Tęsinys) *
ma pasiekti čia gimusį jau- - : .
nįjUa — Ant rytojaus panelė atėjo, taip kaip bu-

Da tos tai priežasfeUrV.tuo^tsųmanHėjoinamus;
sakome, kad Alsu koi^os m^ dėkui DieW buVo jąų bis^ gemių bet 

_ Ikad visoks pavojus jau praėjo, . Buvo tuomet 
užsidarymas yra siniptomas j.. . . . . • ■ v. .v
v ; v , . . , - jinai viena su gerąją kaiminka, gyvenančia istos ligos, kiu'i gresia visai [V • - . . - , _ L’. ,
Amerikos beturiu snaudai balt,IU'!- siuvimo, it apsakė panelei, kad turėję 

■ Į tik manę vieną likusi našle ir kad paprastai dar
buodavos abi su mūsų kaiminka, aš mokinausi, o 

spietę'apie’ 'Svęgnipes "jinai uždarbiavo, bet nuo laiko, .kuometj ligos 
kuriu patalą atgulę, sopuliuose ir be-darbo, butų daug 

biznis bus vedant piuiau- kartų norėjusi numirti, kad nebūtų manęs.turė- 

aiškus metodus. ’ Bet keki Į, — Panelė kiek galėdama ją ramino; ir įavė 
jų visų ateitis?. Lai patsĮjai lū-litų, išeidama maibį ausį tayė; ateik kas 
skaitytojas, paėmęs, paišeliįnėdeldięnis į parapijos bažnyčią deviiitą valant 
išskaitliuoja ; kiek lietuvių I dą, tavęs ten lauksiu, . •

ateivių beliks X Valsti jose Į __ jr j_a8 
1958^ais metais,.jei jaųtiaji- tienė. 
šieji dabar turi 40 metų. į . . . X \ V v / i.

... ...--į —Ntiojada, tarė Oimtė, neapleidau ne vię?
Ei, paasūli, būki rimtas ir F® nedEldiėnio/ panelė taip pat, išsfomtB tik vię 

fėišmgaSr-inęs be -Vilniaus nėJ~ 
nurimsiml^B; Vaičiūnas. \

- ‘ • ‘V . ■ *’ ’

t
Tūlas Clevelandd teisėjas 

pasmerkė jaunų, vedusiųjų
ti Šeimą. Mat, anas teisėjas 
laiko kapitalistų tvarkų. to
kia šyenta, kad jai turi nu
sileisti doros~ir gamtos įsta
tymai, ir jis taiko vargšui dar
bininkui—kiaulių -filosofijų.
___ ~____. «

KIBIRKŠTYS

. v Ą

. į . Profesorius, Daktaras, Ad- 
filosofiją,” kuriąjvokatas, Kunigas, Genero

las, Pulkininkas, Studentas, 
Puskąrininkas... bet kas Čia 
surokuos, visus Lietuvos 
aukštus^ ,stonus? Jų tenai 
labai tc|ųug ~ir kiekvienas 
aukšto stono pilietis niekuo
met nepamiršta pažymėti 
savo stoną, pasirašydamas, 
savo pavardę. Pati pavardę ma pavardę o paskui krikė- 
lyg ir nieko nereiškia,, bet fo vard^ Ar Oe puikiai 
stono titulas labai daug, ta
čiau tik tuomet, kuomet 
pats jį padedi prie savo pa
rašo. Kuomet kas kitas 
kreipiasi į tavę raštu, ąr žo
džiu tavo titulas mažai te
reiškia, jei prie jo nepridės 
žodžio “ponas.” Ponas Pro
fesoriau^ Ponas Daktare etc. 
Tik nė ponas kunige. Ma
tyt. Lietuvoje pavardės ne
pasako tiek daug, kaip pay

j tą pačią *
gyvulių augintojai taiko kiaU- 
lems ir kitiems gyvuliams.

Nekalbant apie tokio nuo-
sagstytų po du.‘ I t f >' « •

LiėtĮfefe !dądg’ 4ąr .yra 

tusų palikto raugo. Ypač 
įpiiola į akį mada rašyti pir-

l
!

t
* ■

I *

i ■
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j» teinate tik dartamikn. nę darbo savaite bus įvykęs-U
Gyvenimas tačiau pamokino faktas.

T «•

skambėtų: Coolidge Calvin, 
Chamberlain A u s t e n, 
Briand Aristide etc. Na o’ . , ’ * 
kėdė! ne Vbldėmaraš Au- 
gustinas, Smetona Antanas i 
Kažin, kad taip pridėjus 
dar btčestvof

10,44 nuoš. viso Latvijos

“Amerikos Lietuvis”
1

.1 "

Mūsip spaudoje pasirodė 
gandų, kad “ Amerikos Lie
tuvis” sustojęs eiti, ar grei
tu, laiku. sustosiąs. ‘ Gaila. : 
Yra- tai nė tik Įvykis, bet 
simptomas. Ne pirmas tai 
mūsų laikraštis žuvęs., Kuo- 
met;užsidarė pay. “Katali
kas,” “Lietuva” ir -kitų, 
tuoj jų vietoje atsirado Įeiti. 

. kuomet tai tereiškė-tik, kad 
jų. pakraipa neturėjo ga
na. pritarėjų, bet netrūko 
žmonių norinčių skaityti lie
tuvišką laikraštį. Vieno lai
kraščio mirtis ir pasirpdy-

F. Virakas

Ka« yr’ komunistas? Tas, kg. aukso 
‘ tiorl

JL^ur@t ūi ir mėįdiiSo karį... 
Tingi* a jei girtai i*l tik dąrb^ Uarktf. 
Kuris savo labui kitų lobi tvarko..;

.t. ’ ■ v-/ • ;jfc. v.
tt* j ' r r"•; “ j-1 1 mi • 1 ■ ......'

GARBŽS KANAUNINKAS
Kun. Pr. Penkauskas J.

B. Arkivyskupo Metropoli
to J. Skvirecko pakeltas į 
Kauno Metropolijos Kapi
tulos garbės kanauninkus. 
Ktin. Penkauskas yra Ku
nigų Seminarijos vice rėk- _. . ,
torius ir Universiteto'dd'een- Jau galvų padėjo, 

tas.. j (“Trimitas”).

1/

i

•inas kito tereiškė tilt skai- iigįausiaį pasilaikys tie mū- 
tytbjų. persigrupavimą^ laikraščiai, kurie yra su-

aišlda ideologija

skaitytojų persigrupavimą, .grisius amenko-pusi< 
reiškia abelną vis augančią ’

y lięįuvįškų laikraščių skaitve
tojų stoką.

, Imigracijai ■ iš Lietuvos.
L faktįnai sustojus, lietuviškų 
p laikraščių skaitytojų slęai- 
| .čįus ne auga, bet eina ma- 
Į žyn. Ir no vien tik dėlto, 
į kad ateivių eilės retėja. II- 
I gai čia’ gyvenę ateiviai yra 
K gerokai pramokę anglų kal-

a. x -*■ Jk 4- “ *

jų stoką. Mums .rodosi, kad) 
■ “Amerikos Lietuvio” 

girnas reiškia daugiau negu

i

t- 4

į lną.. ‘
• . *■* T ' ’ * * » * ' •

- _ o tnvo motina ar jaii išgijo 7 . >

— Gyvena iki Šiol, o ir tai daug, kalbėjo to
linus Onute, ašaras sulaikydama; norėjome ją 
perkelt į ligoninę, bet būčiau pasilikusi viena, 
tai su tuomi nesutiko.

— yar^ėmoteriškėlatsiliepėp.Sidabraus- 
kas, iŠ ko gi tad pragyvenate ■ ■.' - ' „

-- IŠ kut atšakę Onute, is;25 litų kuiiupa 
mums panelė Bronislava kas mėnųo'duoda. Bę 
jos, be jos gailestingumo, būtume be abėjo iš ba
do numirusioj nes ąs mokytis dar nebaigiau,' 
ką gi tai galėjau uždirbti Wkartais penkis, kar
tais dešimts centų, kuriuos man duodavo kai- 
minka iiž atliktą ne mokymosi laiko va
landose. \ . . .

Bobute pamūrijo į tėvąy Wąė ištiesęs pa* 
davė jai radkas, bet hi vienas išį jų nedrįso, ne- 
valiojožodžib piataiti. ? ~ ‘

Onutei rbdesį toje tyloje pąstębinia tam tikro 
nėužganė^i^py tad į^initu npretlajna
užbėgti už aŠų ir atspėti jo, kdip maųė, pne- 
žastis, priįėjot. /- y . . ; ; A

—- Vieną dięM buvo tai po pirnįo karto, kuo- 
iriet' man panelė w taip daug pinigų,\maftia 
nenorėją jų priimti, JjsdLneturės įrodymo kad 

\ šeimyna panelės mit to auliuką. Tuonįet panelė 
■ davė man |taį tą laišką į motiną, šit kuąĮųomi aš 
niekados nesiskirįu^-ar nori poni jį perskaitys 

‘ tii ir lai kalbėdama.OnntŠį padavė p» Gerujab 
tienėi anūkės laišką, o ta gaMai perskaitė se
kanti;

A

A

I

■ 1 : ■

I ’ ‘

\ J .’ '

^Trimitas”) ■
—- n-i lin į i'iT-RM^sašešsasisa

%.

tcNe inažiausia ^lesirūpinkmano gera ; 
žmonele apie tiį pinigą šaltinį, kad jie ~ 
nebūtų išimtinai mano nuosavybe? jų 
už i^ieka pasaulyje nesiiniiudociau, net .. 
nešimui jums pagelbos.

4<Tevomylima,gaųnunuojotamtik- 
rųalgel^manomal^numamėįokuddi  ̂
džiausiu mano malonumų ir uįganedi^ 
nimu yra būt jums naudinga, tad jums 
iš jos kų galiu skirdama, darau kų 
man tėvas panely jofprašy damaDlevo, 
kad tau kogreičiausiai sveikatų grųžinš 
tų^ jeigu mano mylimą bobute arba ’ 
brangiausias tėvelis susirgtų, tuomet 
jus už juos pasimelsite) Buk- tad rami. 
ir prižiūrėk savo sveikatą, tava migli* 
mai Onutei taip pat teikalingų”

Ponas Sidabrauskas girdėdamas : tuos zcH 
džiuSf Onutę jpi'ie savęs prisitraukė ii* pubučia*. 
vo Lkaktą. Ponia Genulaitiene apipylė Ją 
lonumais, davė dovanų dėl motinos ir k^l ją IhH 
šulė nuyede, prižadėjo, ją trųmpū laiku aliai? 
kyli, gal nei rytoj kartu su Brontile.

Nekantrus ir^ norėdamas pąglamoi^t^ttlcrtį 
lę jp. Sįdabraųskasj išlėngvllio pravėrė jos kam
bario <iurisj Brožųtė jau Aeiniegojo ir linkspMd 
šypšofianiasi, į tėvą tarė ; .

Sėskis čia tėvęlil išpasakosiu tau yi$E$#* 

Jau tas nęreikaifega, mano brangus W 
. • . ' * k '■ ' *

V-»' .j » *
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Lapkričio 3 d* įvyko Vil- tautineąsąmončs ir tautinės
niuje Vilniaus “Ryto” mo- ambicijos Ugdymą visuome
kytojų sųsivaž iavimas, toi- nės tarpe. Po to icun.tprof. 

*inTi q Tini’ipilr’Mname (i«iy»avo 
ir nemaža s veS

iv moKycojų 
ių ' • ‘

JLA.lęlU.jttJu.o *5mVAi5Ll
kos žinių iš Vilniaus ‘‘Ry

Snsivažiavimas prasidėjo to” imjkykįų Pasirodo,;
9 vai. rytų »Tj atidarę ViL- jto<Ldą|įar .Vilniaus ‘pi$yto”

niaus “Ryto” pirmtoinkfts ^rįipję jti‘ą šicįe vietose mo-

kun. prof. KraujaliUt Sto, kylclų ‘'.J*

darius prezidijumą, .kaipo L Sraslav^ų apskrity 
& sfti■-TYinVvi'iYifnFLpirmimnKą Km 

Kraujalį, vice-
Ir
-pirmininkais Ne viena normaliai nevei

— V. D. gimmizijos dir. M. kia. 2 mokyklos inspekto-
Šikšnį, mok. . Molį, sekre- rato atmesta." Apeliuoto 1
toriais: njok. 1

/Iiįtryni Ti*
C Čenytę ir Kuratoriją, bet jau trečias 

mėnuo atsakvmo negauna-4; «. JCJJLvLU.lyvXl^j ^1* 
kinimai: Lietui

Lc1q1u.cJU B V el
toj Mokytojų ma. Trečia mokykla nevei-

Sąjungos vardi1 susivažiavi- kia jdar gydytojui buto ne-
mą sveikino pirtn* P. Kara- apžiūrėjus,.
zija, Laikinojo 
tuvių Komitete

Vilniaus l*ie-
> vardu seto

ji? (/Crnct-tiZW»<£ ♦ j
va 2 mokyklos su 3-mokyto-

retortos R. Mackevičius ir
TT •Tk'-jT’ . V* . 4 . , |’

jąis. Abidvi mokyklos veto 
lri<i Tirfrpmiilifii - ■*XJ. XV±. RJ. K3VC7UCI 

Vardu mok. V.
l^jljjlu. Buriatui 
Šekštele. . 3. Ąsvnenos apskrity 4 mo-

}

i

?

4 

t 4

t
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...... 7 D Aįjl B X K X K A g
B. X LEVY YRA ĮŽYMIAUSIAS AVIACIJOSUARSlNTOjAS 
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& X LevypaB&uUnio karo ve teranas, pasidirbdino sau, kaip čia atvaįzduojama/autopla- 
’ • *.l> > ’ ■ _r ~ ' \r ** - mm*. - » -j ’* * i į . H- m. ‘ w a' » ai*n^ ir Juo vėtoma įd Xwgt. Valstijas to W būdu garsina aytodjų
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Pranešimai išLydos' 
apskrities*

Vienas mokytojų praneša, 
kad žmonės esą tiek įbaugin
tu kad. nė-
tik savų mokyklų bet ir* sa
vo kalbos dėstymo lenkų mo
kyklose. Ir jeigu tokiuose at
sitikimuose lietuvis mokyto
jas šį tą papasakoja žmo- 
nėms, tai lenkų valdžia žiū
rinti į Jį kaipo į • agitatorių 
ir už tai baudžianti. Bet kad 
patraukus žmones, lentoj mo
kytojai dalija vaikams dova
nai knygas, sąsiuvinius ir. tt* 
(pavyzdžiui, Didžiulių" so
džiuje).

Mokyt. Bigelis , praneša 
bendrai apie lietuvių moky
tojų padėtį Pelesos ir Rodu- 
nės apylinkėje. Šiose apylin
kėse esama .2 lietuviškų so
džių kurie jau nuo senai rei
kalauja lietuviškų mokyklų 
Nors tame kampelyje gyven
tojai palyginti ir atsilikę 
šviesoje, vienok gimtojo 
mokslo oųeąkšmę > įvertina* ir 
noriai leidžia savo vaikus 
liętųviškon mokyklon. Bet 
valdžia kiek galėdama stei
gia savo mokyklas, nors jų 
gyventojai nenori ir vaikų 
neleidžia. Tikrumoje stei
giamą valdiškos mokyklos 
tam, kad trukdyti lietuvių 
mokykloms. Pav. Pelesoje 
jau treti metai sėdi lenkų 
mokytojas, nors pas jį neina 
nė vienas Pelesos vaikas, jis 
moko tik keletą kitų sodžių 
vaikų. <

Kitas mokytojas praneša, 
kad jam besikalbant su Ly- helių parapijos papasakojo 
dos inspektoriumi, šis išva- apie Kabelių apylinkę, kur

-S ma8iau apie viskg man iš- Pasekmės šio išsiaiškinimo, grįžo pilnas ais

virumas ir laisvė į tą dorą šeimyną. Ponas Si- 
dabrauskas užbaigė taįp garbingai jo dukters 
pradėtąjį gailestingą darįpą; dėka jo duosnųmui. 
.vargšė ligonis atgavo sveikatą, o širdyje prie jos 
prisirišusios, dėkingos Onutės užviešpatavo 
džiaugsmas ir laimė,

Seredžius, 1-1-1928 m.

■ * ’• *
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Po sveikinimų “Ryto” 
pirmininkas nupasakojo a- 
pie sunkią lietuvių, mokyk
lų padėtį, dėl ko paskutiniu 
metu susidarė labai pesimis
tiška opinija apie jų veiki
mų, Taip pat paminėjo ir 
daromus lietuvių mokykloms 
niekuo nepamatuotus prie
kaištus apie tariamąjį poli
tikavimą, Kad parodyti, 
jog mūsų mokyklos, kad ir 
sunkiomis sąlygomis, vei
kia, ir kad atremti lenkų 
daromus priekaištus yia su
šauktas šis Vilniaus “Ryto”; 
mokytojų susivažiavimas.

Po pirmininko pranešimo 
kalbėjo kun. K. Čibiras, pla
čiai nušviesdamas lieįuvių 
mokyklų padėtį, kviesdamas 
mokytojus labiau susirūpin
ti, ir pamilti savąją mokyk
lą, daugiau dėti jai meilės 
ir pasišventimo, o juo la
biau, kai lietuvių mokyklos 
esančios priverstos lenkti- 
niuoti su valdiškomis’ lenkų 
mokyklomis. Toliau paliete 
tėvų komiteto sudarymo rei
kalingumą, arčiau šų tėvais 
ir jaunimu suėjimo klausi
mą. Palietė plačiau reika- 

- lą mokyti lietuvių visuome
nę organizuotumo ir kas y- 
patingai — skleisti jaunime, 
d ypač vaikuose, blaivybės 
klausimą. Priminė taip pat

kyklos su 4 mokytojais, 2 
veikia normaliai,* kitos dvi 
dėl įvairių formalumų ne
veikia-‘

4. Vilniaus-Trakų apskr. 
48 mokyklos su. 52 mokyto
jais, 17 veikia normaliai, ki
tos laukia patvirtinimo, ku
ris paduotas dar gegužės 
mėnesį.

5. L?/ak>s . apskrity : 25 mo
kyklos, nei viena neveikia 
normaliai. Daugiausia dėl 
nesenai (spalių mėn.) pa
reikalautų vadinamųjų, “zo- 
bowiązan matei*jahiych, ” 
nors iki tol, nežiūrint pa
duotų prašymų atsakymo 
nebuvo gauta keletas mėne
sių , . .

apskrity: 21 
mokykla. Veikia normaliai 
10, kitos dėl įvairių forma-, 
lumų ir kliūčių neveikia-.

7. Suvalkų apskrity: dvi 
mokyklos, abidvi neveikia.

8. Varšuvoj — steigiama 
1 mokykla su 2 mokytojais.

Po to pirmininkas paskai
tė inspektoratų reikalavi
mus, kurie reikia išpildyti 
steigiant mokyklą. Bet ne
žiūrint į dideles kliūtis, 
“Rytas” visgi esąs pasiry
žęs steigti visą eilę naujų 
mokyklų.

Toliau ėjo pranešimai iš, 
vietų. . ._ V*

aiškino.
* t

— Ir lytoj pas ją eisime, pridėjo bobutė į 
kambarį .įeidama. •

— Ai! kokia tai laimė, tai man to tėveli už 
' blogą nelaikai ^—užklausė Bronutė. .

— Taip.. . ’ir labai... kad nuo manęs slėpei..*

— Tai, ką padariau?.A bet tėveli, tavo to
me kaltė. Ar man dažnai nesakydavai, kad pa- 

•" saulis yra pilnas žmonių' tuščių,: kurio daro mie- 
jaširdystę tik dėl Žmonių akių kad apie juos 
kalbėtų, kad juos už tai* gerbtų, garbintų.•* Ir 
sužinojau ir patyriau kad tome turi teisybę, nes 
hę kartą pati taip dariau, duodama išmaldą, kai 
į manę žiūrėtą: supratau, tik tuomet, kad ma
no pasigailėjimas buvo viena tuštybe* Po ap
galvojimo pasitaisiau tiktai tą, ką tėvelis darai, 
norėjau ir aš turėti s(įto paslaptį/ ?...»« 4.

* . - •« '■ ' ? ■ ■ /- •

— Kaily tai? tarė silsi jaudinęs, sumišęs p* 
Sidabrauskas, nuleisdamas akis prieš nusišyp
so jaučiai žiūrinčią į jį Bronutę. *

— .Neslėpk tėveli, tamsta tai pat turi savo 
paslaptį; juomi yra senas Luišys ir jo maži vai- 
kai, mano buvo maža Onutė jr jos ųppjtoa*

—' Žiūrėkite ta mWojį kąip Mlgedįi d savo te* 
\Uį tarė bobutė, pirštu jai pagrumod ima. (

— Ai! bobute nestok tėvelio pušeje prieš 
manę, atsakė Bronė, nes žinau daugiau negu rei
kia, kad ir tavę galima iki nurausiant sugedu...

\

ir lietuvių kalba. Bet tas 
dėstymas paliktas tam, kad 
vaikuose žadinti ne gimto
sios kalbos meilę, bet jos 
pasibiaurėjimą. Pav. tokio
se mokyklose datuojamą 
biaurios dainos ir aiškina
ma mokiniams lietuvių kal
bos menkumas,J vištas, kur 
veikia lietuviškos mokyklos, 
šalymais brukamos lenkiš
kos. ■ / l' ’

Pasibaigus pranešimams 
iŠ vietų kilo kitų klausimų 
Pirmoj eilėj kultūriniai ir 
medžiaginiai. mokytojų rei
kalai. * Kmi/pirmtoinkas iš
kalė klausimą, ar reikalingi 
vasariniai. Mokytojams kur
sai, Bei to klausimo kalbč* 
jo visą eilė* mokytojų . Iš- 
nagrinejus* klausimą, vien
balsiai prieita prie išvados,. 
l\ad vasariniai ' lietuvialns 
mokytoįątns ;kųrsm yratoū- 
tini, tik reikia •pastiūpiuti 
kad kufatorija duotų tiems 
kursams komisiją. Vėliau 
išrinkta, trys komisijos rezo
liucijoms rašyti; Dienotvar
kei išsisėmus susivažiavimas 
buvo pertrauktas. Popieti
nėmis valandomis “Ryto” 
mokyklos bute buvo suruoš* 
ta pavyzdinė pamoka, ku
rioje dalyvavo susi važi avi*.

.. , ,, lino dalyviai.
tx Valdiškose mokyklose. j;6 vaL vakal.% aųsįvažiavi. 

IS- StryALK'ęr kraštu pĄ-jniaš buvo tęsiamas. Briim- 
<iay<iiranešim£.iš ten atvy- ta keletas moliucijų nie
kęs ašmuo,. Nupasakojo, sūri- džiaginiais ir kultūriuiais 
kiij liętuvhj būklę, ,kur yra mokytoji} klausimais ir dėl 
kelios dešimts tūkstančių lie- bendros lietuvi)} mokyklų 
tuvi)}, o. mokyklos.,nūra nS padėties. 'Priėmus i-ezoliu- 
vienos. Tuo tarpu lenjciyjno- eįjas įuvri išrinkta pedago- 
kyid)} Steigiama l^bai -daugĮgins mokytoj)} sekcija kuri 

!.

* ’ •

M

dinęs Retuyiųmokytojus a- [lietuvių mokykloms duotos 
gitatoriąiS| Šovinistais ir 1 1 '
mwnstoi& *

Trečias kalbėtojuš iš eiles 
praneša,_ kad y^tingai Ly
dos apski., kur tik ‘steigia
ma lietuvių mokykla, bema
tant inspektoriatas atsiunčia 
lenką mokytoją, kad kaip 
nors pakenkus lietuviškąjai 
mokyklai.

Vilniaus Trakų, -apskr.
Vienas* tos apylinkės mo

kytojų praneša, kad Gervė
čių parapijoj yra 18 didelių 
lietuviškų sodžių, o mokyk
lų yra tik penkios.

Kalbanti po jo mokytoja 
praneša, kad. lenkų mokyto
jai tiesiog. nachališkaf gąs
dindami ir geruoju prašyda
mi, reikalauja, kad lietų, 
viai mokytojai dalintųsi su 
jais vaikais per pus, iięs ki
taip vaikai būsią baudžiami.

Iš Gervėčių dar praneša ir jose varoma labai’ smar-[veiks prie “Ryto” valdybos, 
trečias kalbėtojas,, kad pačių* kiąi lenkinimo darbas; Tas j komisiją išrinktą. • Geny- 
te”15.'? ten yta'8,000 gėlai, kaa.liėiuvių jaunimas tė, šičkaitė įr Bigelis. .
lietuvių, Ui lenkai to’nęSū-į Iš ŠVENČIONIŲ ajskrį-Į Suvažiavimų uždarė trum- 

i’ėdainf, šteįgia-savo mokyto 
las kaip “dobre placowki,” 
trukdydaini tuo būdu lietu- 
viųmokykloms-darbą.

Po 'to kita mokyto ja pra
neša, kad lietiiviškame Val- 
kinvkų •yėtočiųjė, kut' yra 
keliosdeŠimts lietuviški! ’ so
džių, veikią tik dvi lietuviš
kos mokyklos, į kurias tėvai 
iš kitų toliinų sodžių veža sa
vo vaikus/ nors lenkų mokys.' 
tojai gąsdina juos pabaudo
mis. • ' ’'

Mokytojas Veckys iš Ka-

' (rūrklianiskis

AIDAS ’
, " \ ” k‘ * ■■1* i" -> ■■ ~l Į.l U-l .

Susierzinęs, vidujiniai prislėgtos, ‘ stovėjau 
savo darže atsirėmęs 'tvoros; čia pat skleidė ma- 
;.onų kvapsnį iš savo didoKų . ii’ aukštų bukietų 
tik ką praėdęs alyvų krūmas*. , - , .

*

Baigės gegužis. /•. . • • ' .

' Saulės nors nesimatė, tačiau žymų buvo artė
jantis vakaras* Papūtė smarkiau vakarų veje^ 
lis,—sujudėjo čia pat bestovinčio beržo nesenai 
išsprogę topeliai*

Vakaruąš truputį prasiskyrė debesys. Ilga, 
siaura, beveik antfpatie^^ juosta
vosužmatomai aiškėdaptoilgėjo/y/

Stovėjau tvoros atsišliėjęs fr žiūrėjau į vi
durį daržo. Tarp žalios, jaunos, tankios yėj.ęles?

< ■

■ *

1

koncesijos, bet neyisur pa* 
tvirtinta mokytojai* Prane
šėjas randa reikalinga į- 
stęrgtį Kabeliuose bent 4 kla- 
siiį. lietuvių mokyklų
Jpar naujas kalbėtojas pra
neša apie šitma-Krokšų, kur 
lietuvių, mokykla veikia jąu 
kelinti metai. Kiek trukdą 
darbą tame -sodžiuje susi* 
spietę plečkaitininkų agen
tai, dėl kurių, skundimų vąfc 
dzia nesiskubinanti tvirtinti 
lietuvių mokytojų, nors in- 
špektoratas tuos pačius mo; 
ltytdju^ kviečiąs’ mokytojau
ti taktiškose mokyklose.

NWIMlSL.il 
gonn. irsimi 
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LDS. Coiin. ApskriŽM 
;mis suvažiavimas 
sausio 6-tą dieną 
tuose, Šv. iųi’gio 
svetainėj, So> Parigį 
Bridgeport, ,Coim.

J®
J šį suvažiavimą laiė® 

viena kuopa prisiunčtoS 
tliiigą buiį delegatų AĮ 
tyti organizacijos nflM 
Prieg tam,bus Valdybe® 
kimaš ir kuo daugiau ® 
gatų' tuo geriau 1‘inkflB 
valdybą. . 3

Jeigu neįstengiat dsM 
tų siųsti į suvažiavim® 
nors įnešimų prisiųskit3 
tininkei. 3

Nepamirškit vietos nsl 
iios: sausio 6-tą dieną, 3 
metuose, Bridgeport, . i

LDS. Conii* Apsį *

30 Stilart St., ‘ .
Maple Hilį 
New Britam, Goiui,

I? /

V
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NAUJA SPĖKA PASE1M 

įU/lRiPALIB-3
GUŠIEMS j®.

Besiartinanti senatvė vis 
našta gula ant nervų U* musfcldhaM 
temų, svarbieji organai: ‘ .sUtnOTB 
nervai stisilpnėln ii* spGkos I8<įįB 
NusilinięjusiėmS nleljas neprtl|H 
Nuga-Tonė. IStilu’iiJij, paretinOflB 
tais ! kelias dienas biina 
stebėtinos. Siįryfiy su tuo yni 
laiškus p. .litines Afllner H WIg®M 
Miss. .lis sako:. “Aš visai niaMąjM 
ku Ir energijos beturėjąti Ir 
visiška! nusikamavęs, paėmęs 3ĮH 
Tone aš pasijutau kaip naujas H 

•jęusL**
Kiekvienas, kuris yni nusHflMM 

arba menkos, sveikatos; tyri 
-J^iiga/Tone ir. Įsitikinti' apie Šį oB 
šielkatds dr spėkos butlavcrtoj^M 
galite gauti, kur tik\vatatai 
davinėjamt Jeigu . jūsų vertelguM 
turėtų stnke, jis gali užsakyti omH 
§ urmo valstyaės.

».«■

■ties pranešė mok. V. S, Pa- pa kalba. “Ryto” pirminin- 
In-eže, kad toje apskrityje kas kun. Kraujelis, 
lietuviai gyventojai dar vo- 9 vai. vakara įvyko ben- 
kįeei)} okupacijos metu stvė-Ura susivažirivimo dalyvi)} 
ręsis kurti savo tautines [ vakarienė, Lietuvių Klubo 
mokyklas, . kurių skaičius saiėje. Vakarienės ' metu 
siekė apie 150 . Bet■ blogė- viešpatavo labai jaukus ū- 
jant - “Ryto” medžiaginei Įpas. Buvo pasakyta daug 
padėčiai, riiažėjp ir lietuvių Į]^ jr linkėjimų. Vaka- 
mokyklų skaičius^ kuris ’da- j.ienė ir žaidimai užsitęsė li- 
bar, palyginti su.lietuvių gy-Įgi vėiyvog nakties. “Keltoš” 
vmto jų skaičiumi, yra labai Į ______ —
mažas. Daugelis lietuviškų I nny gi ima i a nnim 1110 
^Ryto” mokyki buvo vai- REIKALINGAS GENERAUS 
džios paimtos ir paverstos Į , APEtlTlC
lenkiškomis. Kai kuriose tų] ĄvEli l llv
mokvklų dėstoma neva tai Į riekti prenumeratas, skelbimus ir 

. •... . ' ........ j spaudos darbus “Darbininkui.”
. ' ." ~ I Sąlygos geros: alga ir komisas. At*.

apsupta žvyruotu takeliu, tartum didelis npvožr ^^^ tuojaus pąiįpiBdami Ša
tas dubenis, juodavo kliomba. Susodintos gėlės, į vo tinkamumą priė tokio darbo, 
vos pradėjo gyti; tik pačiam kliombos smaigu-L- .
, . v . , ’ . . / „ . . . 366 Broadway, So. Boston, Mass.
ly jau šauniau kerojosi tamsus jurgino lapai. |<įi===įSi!_

. 8uspmgo ausyse, nepaprastas, vos retkar-Į •
eiais girdimas, tolimos daines aidas* ’SlltlIi
mąstyti įtempiau ausis ir klausau.7 Ir vėl išnau- ĮJl lllKlcl llSlcl IauIvCIIĮ UO V ttD 
jo pasigirdo jau aiškiau tas pats tolimas Vieno- Į tai yra T j
das aidas. jsiklą|isęs supratau, kad.] |j Ž U XJE . BI R, U T t Ė S A X D A X> i ę|
čia nė daina liejas,’ bet liūdna gedulingos proce-1 / . tik gauta iš stauliu
siios o-iesme skersai aTJT*itnnsiosi 1 vemtuos didėio I Pfirslfiuofla maišytomis ir atskiromis rušimlR. su ąoi’siuuthmi vlciiu 
bijos giesme bKeisai aprimusios lygmųos uiaejo*h£itIlWrt tik55.imant <Blemį skaRią. duodameWlal< 
Be abejones—tai vieno nežinomo žmogaus kūna i '
lv,n.:„ t ; LIETUVIŲ PREKYBOS BEJTOROVft
ridėjo 1 tapus.. . . . • Įsės w»sr mtQAP)VAr i '

Sugaudė tolimį bažnyčios varpai.
Ir varpai, ii\ glaudūs litamjos garsai skelbė, I 

kad mite žmogus,/Uto dar tkip nesenai bųYo l 
gyvas. * . į ■/ .' - I

’ Jtagtis,\’tas. gal dai‘ neketino mirtį, gal
vojo apie gyveniniąf svajojo laimę, džiaugsmų 
—štai netikėtai if nelankiaut---’UŽsidąrė-neprL- 
sėtinamojo gyvenimo’ dn\vs Ir jis pasijuto stai
ga įstreintas, .ištietotoB mnžinąi. IrJdli siekian- 
cįos1 viįtysl užmąiiJmiąi^gąMinai mltaukė są* 
Raitas su šįd .ašutų pakalne.. .Vėlė akipiii’kšniu 
nuskrido į paslėptą mums šalį tik kūną išlėto 
dar lydėjo tuo pačių vargais išminhų fenės 
kelių*

I>
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T

STANLEY WET WAQ 
LAUNDRY 3

Ė. JARUSZ, Sfiviiifnfciiei
7—9 Ellery -gt, So. Bostd

T&&.B/2928
Balti skalbimai, kaip .
ir be dvokįnio. ^palvos viO 
met. kaip naujos: Vienas a| 
bandymas pertikrins Jus 
tai, kad pas mus skalbia^ 
geriausia. Mažiausiai. 15 šfl 
rą 60c./mažiau—4e,. už

’ Visi paprasti balti skalbiuS 
. Svariai suųrosyti ir sulsti. B 
. to.ki skalbiniai grąžinamu • 3 
gal šlapi, gal&vi dėl proi® 

.•mS ir 11 „. - 1
Patarnavimas tpkis gaspa$ 

I nėms labai apsimokantis, | 
IŠuojaTe.uŽ svarą—mažiau^f 

14 svarą už $1.00..

Sėredomis ir ketvergaii l 
svarią. 60e., jei daugiau M 
20 svarą 4c. už svarą. .

/

* ■ ■ * * ■ —1
• -fc- • J.j
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SOUTHBOSTOXtj

MALDAKNYGE^
dUQDOŠ (prastais minkštais vūšeliąjs)*.....,... .. * jįj 
jUODQS (prastais kietais virtoliais)*.^.__—_* 
JUODOS (genesnės minkštais vii^eliais)^—« ~.jj| 
jtTODOS (geros odos viršeliais}^
BALTOS (tolulaidos viršeliais).^^.^^^^

Visus užsalcymus siųskite sekančiu antrašu: J

• "BAABiNtttKAŠ’' į
MM W»rt BroMvray . Brittth Jtataų MM*
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Antradienis, gruodžįo llt1928
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senę/0 jau likusias paskui, iki .vienai, ikį. 
paskutiniosios.., i

■'Jei.-kam siunčiu paukštienos dovanų, o 
pasitaiko; kad siunčiu, tai jau žinoma ne 
porų kurapkų, ne dijporaSy bet puskapį, 
kapa, kartais ir daugiau... neperdedant!

Zuikis.man irgi ne paukštiena, tiek fu 
strakalui mušu, kad net mano šunūs ėst ne
nori; nebent išimtis, jei gerai lašiniais pri- 
Spikiiotą iškepi ir apipili gera gretine su 
krienais... Vaikščiot ant zuikių, vaikščio- 

j .jii; po arimus, į nužiūrėtą, ir su skalikais../. 
jo skalikus turiu, meldžiu gestis 1 Didžpo- 
(nujos nieko panašaus nerasi. Kur tau?!

'■
t

( I 
( k

^Kpb man tikėkit, neperdedant, yiėr 
medžiokle. Geras Skiltuvas man 

paraką šaukštais galėčiau vai-
^^Bfeilų vižlą į akį esu gatavas pabu- 
ĮBfatokio nesuprantu gyvenimo, kaip Į L 
^Kruly, krūmuose^ miške. a Į 

žinot jokių ParyžiiJ, Varšiivų, r
^^Bį,Italijų, sveieaiujų visus mies-Į gyčiai sakant, kožnas man# šuo
^■Bau taukine, ištrint, ištepi, lai JM'Įpnts didžponiu atrodo. .. ar tai jam bloga 

Nes ko žmogui reikia? ^aR“|pagaiilvie?. .
^^ppęčiųįrepšyje bunka baltakes, J nemėgstu vienatvės; jei manrei-
Kytos desro^r sėdėti, kad ir va-;

^o maiciponainera mp s^a- Įan(j^ ^b^f pasiųsčiau./, dėlto tai pas 
įprašau tamstos... Atmprasmų dari t Unt kaU

^«®įsame,. . Į pos šunės; 'ant fotelių po šunLpo stalų ant
^KJonas Svilpickis, iš tii, ką tamstos Įkilinio šunės, priemenėje šunes, virtuvėje 
^■fenotė.. . Viena,buvo apsivedusisupimės,kieme.—šunės,. . 
^■Jų Stasiiūoantroji, uttaisk-įąiVleš- Į_i 
■plekejo už vaistininko,. ’ Tegul jąĮtinio miestelio Rotšildo pasiskolini-/Mf 

Išimtą' litų, gali'miegot Sau ramiai, RotŠil- 
dvarelį. Smiltynė, tamstele,1^ priamint neateis.— lauks, M į mies- 

^EoŪtyne; pievos tokiės, kad viena žo-Į|eM. l’aJį manę pažįsta, zina,
■f/ ‘v • v • J , 4.- i ^x |kad atiduosiu, kad atiduočiau ir namie, bet ^■np peiliu galima jauti pamauti; bet! f *■
■ET- . T1 - įmanęs lankyt.nevazmeja^.. Žinoma, šuo■krūmai, šlaitai, sifai, balos, pelkes,! > , 4 . ,v / y- .. / r / / " / • • K l yra dalykas skomo:; galima sunes mylėt ar■ftę& tyruliai, samanynai nors bm I . - , , - v * ,

r* .v x • t i i ’ 1 • ilemvlet. As labai mylim/. .■ neką už taimokąsi, ne kiek irmei-l J. ■; • , ( .
Mk bet medžiokle, žmogus naudojiesi Į Žiemos metu prasideda tikras gyveni- 
^Khkamas, kaip katinas šulinyje, duo- Inas.. Miškai, miškai, tamstėlu, meškosjo-

žodį!.. • linai,.. Klausiate tamstos, kiur as meškas
■^Onas daboja ūkį. .. o aš, tamstele, I medžiojau ? .; Tiki‘ai pats/he tiek medžio-: 
^Kojūy medžioju, šuniukus auginu, I iau, kįęk apie meškų medžioklę nito naįąšr 
Kel O šuneliai, neperdedant. . . už Į linko diedelio pasakojimų prisiklausiau, 
^Eman porą jaučių siūlė. , / ne klausyt Į’ūirš (amžiną jam atilsį) buvo pas Radvilus 
■paų. Jautis anties iš pelkės neišnešu Į girininku ir ne vieną meškiną nudėjo. Jis 
■&ų nė stovės fkur šuva, tai šuva',.-. Ji Iman taip pat apie lūžius, briedžius ir tųu- 
Ki Gerbęs tamstele, kas per uoslė, kaslwis kalbėjo, pasakojo, kad tai esanti kara- 
■povėjimas, nustatymas!.. Stebuklai Į Hškoji paukštiena.. ? Čia pas mus tokiu su- 
■ha... f Į bėrimų nėra, bet įleiskite manį miškųmęš-
■te tik pavasaris išaušta, jau manę tar-pų, tai jaii aš su ja susikalbėsiu !;'. Mano 
■kelia. Eigulio klausiu: rūmeliai, duodu garbės žodįį, ne tik kvailų
■ Traukia'? . I kudlių meškiną, bet net. ir patį krokodilių
■ Traukia, •vielmožnas ponas dziedzi-paims už ausų...

. v >* . .L Miškai tai rojus.. • stirno^šernai,, vil-
taip puiku., / ‘‘ Įkai.; . jaū aš paprastai į rud0nį*savo miB-
vakarų ^'au aš girioje. Tenai yra Į kuose -tvarkau — o šautuvas — prašau sės- 

■Etoktos.siauros o ilgos... pačiu: viduriu-Įtiš! .Už jį daviau keturis arklius.. . už jį 
teka.,.. Blėdžiai reti. .. apačioje Į itgal penki metai — ir dar kokius arklius! 

krūmokšliam. /, vietos, sutvertos..'. I Bet ir muša... per tris šimtus žingsnių šū- 
■gaui. ' ' jvis tikras. .Teisybė, kad į jį reikia pilt Saų^
■™gųs^an,.tainstėlo, stovi ir tauki. Štai Į jų paraką, apie pusę svaro’’šratų ar gran- 
■E .“ebrap, ehrap.,., psik, psik... ** Į silkių, bet kaip išspiauja..tai, perkūnai, 
■fe*/’• slenka. Prisidedu: bar! — cblap: Į ūėpkis!
K yra.,vo ss primušiau—vėl; “ehrapj I T £ 1-^ eina kaįp geTa bulvė.. niė. 
■^ psik, psik’;” lekia dvi,.; bae! ac!Įuį neperdedu... kaip bulvė, už tau 

cldop ! — abi niano. Ir vėl taisau ir jka(Į -įyenks šernui į krūtinę; tai tokį ja-
^pudan*.. o,.iie perdedanty^kas sūyįs, tai |nie langą iškerta, kad per jį kiaurai ma- 
■b Nes žmogus akį turi, ir ne ‘pudluo- Į . ’y7ienas mylėtojas, man už tą.šautu- 
■.* tjnsdesinits -slankų pąinesų ~as pąiivarkėlį... neperdedant

išdaliju dovanomis... kūniemamsL kaUj palivąrkėlį; dešimts valakų žemes, 

virt barščiuose! * I kaip atsprindžiuota, su trobesiais ir yįsū
■^ąyėl^tetervmą^ žmogus sau bu-.Į-mVetfctoThwibet nenorėjam : Antro 
^dar prieš dienų Sėdi ir kaip hk imakoM Europoje nėra... tai faktas..,
Obliuot, tai tamstelę, prisnūdau tetervi- Į _ . v.
įKikių kaip kataklutau.. Štukų dešimts, Į Kiek aš iš jo šernų primušiau L . Atsn 
BhoW KaiimomPnenori tikėt.. . Tfu!penu, bus tam atgal metų.. . taip sau^ 
I Bte gal netikėčiau, bet kų akis mato, tai | bus apie* keturiasdešimts-^-mažu vaiku be- 
h®a teisybe.... |buvaii,ėjaugalšęptint]is,galaštuntus me-
Į Ihaskiti, neperdedant, šveptas nuobodu-įtiis.. .. Tėvas medžiojo ant šėmų.. . Vit- 

' .......... tuvėję pasiėmiau didęlį peilį, į akmenį iš-
galandau ir, tamstele, pagalinus į mišką nu
jojau kitu keliu, nes tėvas nenorėja manęs 
su savinvimt. Įpuolu į miškų,, šunės šerifą- 
apspitę... nieko nelaukdamas, aš — stip
rus vyras; op! tamstele, nuo arkliuko)ant 
žemo ; viena ranka už keteros šerių laikau
si, o. antra iš viršaus smeigiu peilį, tamste
le, iki pat koto/ Šėhias iš skūiismo ko ne< 
pasiuto  ̂Įeina zovada—aš sėdžiu, išlekia ant 
medžiotojų—aš sėdžiu, Tėvas šaukia : “ Vi
sokia dvasia. Viešpatį garbina!” aš sėdžiii, 
neperdedant kaip mūraš jr? stumiu peijį gi
lyn ir gilyn. Neša Žbeštija, o Žviegia, net 
giria skamba. •Pusantros mylios taip nu
jojau; bet jį nudobiau. Tėvas verke iš. 
džiaugsmo ir sakė: “Tęi kraujas!1’ Žino
ma, neperdedant, ką kraujas, tai, kinu jas...

Ant savęs pradėjau savistoviai gyventi.; 
likau mitanininkiL.. Šernų primušiali tiek, 
kad iŠ jų galėčiau tokį kūgį, kaip klojimą 
sukrauti,v o dar tą pirmutinį atsimenu.». ? 
buvo toks didelis kaip karvė, tiktai tiek* 
kad žeminis*.A .’

^&uobodžiavimasį medžioklės nėra,* bet 
ijaginiaut nemėgstu... tai sau, tamstelių 
tafeu vanagus, tai seku šelmę lapę, tai į 
|kę miėjęs.gaigaliuką nužiūriu... ir taip 
■K- -Menka, pareina... šiaip taip ikiidi- 
m kaitrų. ..
Kferbers vaikščioja kaip... *o! kaip jis 
Kočioja*, bekasai, ne be kasai, dubeltai, ne 
Ritai, sėjikai, ne sėjikai. ., Žniogiis plys- 
Rkaip į Šviesių žvake — kas šūvis* tai 

kol parako ne pritruksti... Nepėr- 
Kmf, tamstele, vežimus jų prilaižai! Žmo- 
Esytų yieimiarškinis į pelkę įlendi, o iš- 
Rantuoji vjtkaire,.. Petys- tysta mio ne- 
fcmo laimikio, nes tau jau ne juokai...^ 
Ipan nė svareliais, bet čielais pūdais ei-’ 
K. Bėh tai4 Meko,.Tįsta, tamstele, 
■> pagalvis pučiasi.. ’, ant nakties skrųz- 
M spiyitu ištrinų, arba tokiu, kų ant ber- 
Kumpųtaj užpiltas — o iki ryto kaip tau- 
Rtima:;-. . •. x _•
EKurapkiiptamstelė, nė neskaitau, į jas 
Eptam, kaip į žvirblius, rudenyj,* .arbtf vžie- 
Eis rogiičhį, Randu būrį,’ bae! pirmiau

‘ ' u ‘ . r
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rUbv..-1 Lapkričio 2S d., įvyko Ko- *

■ - - / įpriešmefinis susiHnkimas.
lAninrlIl ID UEMI4MirillSsaw<yta daug įvairių Mansi- 
ISnAUEjy in ffltunAnIAy mų ir sumanymų. Tarp kitko 

SUVAŽIAVIMAS .. m»i-

’**’°** » ninke p. Neniene išdavė rapor-
~ *'“7* , t4 apie< rengiamų šios drųugi*
CinCAGO, IIL i^ių me ų.nan<^ teatrų ir balių. Tr 

lapkričio 2a d. įvyko suvažia- Lake, kad teatrui viskas sū
rimas išradėjų/ ir mechaniku rengta, artistai paimti gabiam • 
namuose p. &- 'Ūaspayaičio, sir muzika gera ir valgiai rem 
21Č3No. Oakley Av„ Cliicago- giami skaniausi. Teatras 
je. Susirinkusieji buvo, iš į-r/yks 30 d. gruodžio, 1028 m„ 

vairiij Clriesgos miesto h- Illi. .
t/- , r A v. metų. Tnč. tuo jaus, buvo .iš-nois valstijos dalių. Bnvam- L. 1 t.. ■ ' \ . tmkta visa eile narių darbi-

vimns buvo labai ©-vos xr en; nittIdlįi Visos Ma valffl. 
tuziaxstiskas, . - ini suvartoti visus savo gabu-

Rengiantis prie būsimos pa-, mus dėl pasisekimo šio bu-, 
saulinės .parodos •ČhfėagojeKia?a'‘ 
1933 metais pradėta organi- ^Vaidinimas ir lėlius b® Šv. . 

a .. . -v* tz , -i • Kazimiero lietuvių parapijos. .^Hotas-u*,tapo4srinlcta laiknm-Li. u • *... , / r v, fsvetauic> -7
ji valdyba, kuri rūpinsis to- 
feniu organizavimu iSradėjU, S‘Ome .
i? meelianilsi} ne tik Cliieagoje, F ®anJ®s. "aT*s* 7.1 . 
bet ir. vWmW Hianrinėj irL". a’7 61 W?’ ° "U .
pietinėj AĮnerila),jy o „ej ir to-fc“ 
lėsnėse. Šalyse, taf tik randa- “ ‘°t Izde puilCT tau 1’W)n ■ 
si ^radėjų . bei mechanikų,, r. ° 61* •
Ląikįnoji valdyba susideda ' Linkiu geri austų sekinių! 
sekančiai: pirmininkas, Anta- J ?
nas■ KąMamikaK/iŠ'Bpringiiėld J. felietuviųgyveninio
TĮi.; viee-pirinininkas, A. MešJ į . y ^-.A
kūnas, ehieagietis; rastininltas I , y _ . • Tr v# %■ 
c. . r, , .v v: . y c< (Jaras Liet, vveių 82-ra kuopa& A. Zolp; iždininkas, S. .Gas- , j , . , T. .r. 7

... . surengė teatrų ir baųų,. Lietu-paraitis, cluecagietis; propa- ... . * wi *■ •. '
, . 7 r-. xr vių parapijos svetainėj. Teat-gandos ir raportų vedėjas M. - 1 y’ • • ”

,. . ,. ras nors buvo ilgokas, bet pu-.K. iSdis, cliicagietis., . L.. . ..... . ■' plikai patiko. Svečių buvo.
; Susirašinėjimams raštine ram pnna sveta^et Visų bėda, tai 

dasi p. S. A. namuose, Ln nekurtais svečiais. Mat pn- 
.adresu .834 West 33i*d SL, Chi- Lėtinai įsigėrę patys užsimanė, 
eago, Jll. ... • I . vaidinti, todėl visų vaidinimo

■ M., K/ ŠiĮis laikų ^negražia kalbą, pamėg- .
džinin artistus. Žinoma, toks

— Po.vėlimu-pamaniau. Bet vėl, sauHy*5“ »<’ymas/šunki^ vai, 
^ul kas nur sprendžia; kas syk Murfdjams ir pnHldrar darėsi

Man? Šernas galėjo iŠ guolio-pakilti, išeit Svarbiau^ kad ir
[viena moterėlė atsirado ir pa- ' 

:lū seM namie ir nepabėgs, o- ar šliūbų W WM- <
imsi šiandien,;.ar rytoj —'mažas skirtamaš, tikrai rei uą ran- .
visviena.’ Manau sau:, rytoj anksti‘niivaJ^nuo^’' ^o visiems . d
žiuosuĮi .perprašysiu ir*kartų, ožkai/mirtta hetuviams tokie apsireiškimai. 
— tetoiiis džiaugsmo........Kaip , tik rytų veL I Laikas , susiprasti. .. 7

kuosi frakų, štai kas tai tokis užvažiuoja..,.? . Ten buvęs
išbėgu šunes atgįtl, žiūriu,, u-gi tar garbiu-’ L. 11 S. CENTRO VALDYBA 
gas mano paneles tėtė.aš jam./.. rKiin. K. Urbonavičius, Dv. Vad^s,
. — Ponas gerądejaų! kas per šlove! kas sbuth Bostoitf Mašs. :
per laime! Pasitinku išskėstomis raiškomis;m Paulauskas, Pirmininkas, 

O jis kaip stulpas./, pasišiaušė^, kaip7 i9 Davidšon St<^ 
vifiia sketerų pastatė, ir dantis., sukandės p -zaan^^S^hSikds, 
prie manęs... . 7. 1297 *W. 15th Avė.,

— Ko ponas nori? • . i * ,Gary, Ind/
— Taip nedaroma... *Į A. F. TKnčižys, Sekretorius,
— Jule važiuoju,;; matai tanistą kad su į 36<5 Wswh Boston; Mass. |

fraku... /v ’ A. Vaisiauskas, Iždininkas,
■ O lis tiesios i I 371 Portland St.r

? Camtaidge/Mašs.
.-r- Gali ponas •nesifehgąvotipadanai ■ • . Kontroles Komisija ; 

musų nainains gėdų. ., , L Smūgis, j. Glaviekas ir R.
— Tamsta, tai ne gėda — sakau. — tai

Šernas. Veizėk tamsta, štai stačiai kieme 
kabo y užmušiau jį dovanų tamstos dukre- 
W. ” ’ • ■ y:

Maniau kad senis mandagumų supras,
* ■ A-k- __ia ta .k ■ .* -ta fc

neišauklėtas, neapsįš vietos, nemandagus. 
Žodis po žodžio, net per toli nuvažiavome.:; 

[Pasakė kad jo namuose nė kojos neįkelčiau.
— Na, tai nesisiūlaif r- sakau, taip man 

su pačia, kaip, ir be pačios.. IŠ susikrimtu 
mo nesikai’siu... . < . . . .

Na, duodu garbės /Žodį,, sakau neperdė
damas, kadrnė kartų nepasikoriau; Pana 
Pulė pusę metų vėliau ištekė jo už kaimyno, 
ir tas rodos jau du kartu pasikart norėjo 
.'Miestelio‘žydai man tai pasakojo... /Ra* 
šiaų. jam^kad pas manę pamedžiot atvyktų 

neatvažiavo, matyt 4i poniutė gerai jsL 
vadeliojusi ant jo sprando joja... AMžio- 
jati /ienas ; neperdedant, vienu šūviu pa
guldžiau ožį ir lapę, iš tb mano šautuvėlio, 
ųž kurį dešinį! valakų faliyarkų davinėjo... 
Matot patys kad neperdejau..;
■ V*- '

*x-
. * Si

Surinko $40.85 ir vie-įli 
nas iš biznierių Aleksandras ’’ 
Vaitkūnas aukavo - dėžę sal
dainių ir jis,’ gelbstint poniai 
Turoniėnei išleido ją tikietais

PROVffiNGE, R. I.
‘ Z . , ; • .

feMtaBtalita t

Senai bemačiau iš šios kolo
nijos kokių nors žinutę laik
raščiuose. Rodos kad šios ko- ir padare $6.00. Viso aukų su- 
lonijos lietuviai nieko nevei
kia. Bet taip nėra. Čia lietu
viai, o ypač katalikai su sava 
klebonu kun. L. Kavaliausku 
priešaky veikia daug kaip pa
rapijos ,taip ir tautiniuose rei
kaluose.’ •

r .

* Prakalbos
* ’ ■ .

Gruodžio 2 dienų, bažnytinė
je svetainėje, įvyko prakalbos.

; Kalbėjo p-n'ia Emilija Vileife 
^,T^lniaus lietuvių našlaičių 
įgaliotinė. Publikos prisirinko 
nemažai, nes kiekvjėnas norė
jo išgirst iš ponios. Vileišięnęs 
apie savo gimtąjį kraštų. Mat 
čia gyvena daugiausia vilnie
čiai. Kauniečiai' ir suyalkiO- 
Čiai irgi įdomavo Vilniaus rei
kalais ir atėjo į šias, prakal
bas. P-nia Vileišienė kalbėjo 
jautriai ir ne vienam iš klau
sytojų išspaudė ašarų užgiri 
dus prošepanų “broliškumą’’ 
su lietuviais, o. ypač * su tais 
mažutėliais našlaičiais, kurie 
dar nėra niekam kely. Bet 
“ponų” politika ir juos skai
to sau dideliais priešais. Va
ro juos lauk iš prieglaudų, ap
sišarvoję {buožėmis. Mano, kad 
ir tie mažutėliai Nukils prieš

'. jų judošiškumų. .
Po prakalbos buvo renka

mos. aukos Vilniaus . našiai-
T“

P Ar dar vienųįataaenu, Vois tai bus me-* 
tų tam atgal gąi^Mt aštiioniolika.\....manau;'-tę^ūl kas nor sprendžia,- kas svar- 
tamstelę, man ^kųlbėjo kad apsivesčiau... biau T Šernas galėjo : 
Na! apsivesti, tai .apsivesti ; taip apsivedus, į kunigaikščio girias ir po šerno... o pane-r 
kaip ir nevedus įkbet. kaip tetos manę ap
spito, -apgulė,. kaip ėmę pielyt, kalt — sa
kau, mielas tamstelę, gerai. Panele dai
li/geros šlovingos giminės, dešimts tūks
tančių pašogos,. kaip ledo, kraitis sau nie
ko, gyvuliai, padarai, fortėpijanas, fanabe
rijos daug. Karietos jinai norėjo, bet savo 
keliu*, partija gera,;. Tai vesiu, pirmų, 
vasario bus slinkas;... ^Taigi, tamstele, šliū- 
bas, tai- šliūbas, tūoj po pietų. Jau iš ryto 
velkuosi fraku, kad iš pragaro neišeitų tas 
kas tokį drabužį sugalvojo? Maujuos pirš
tines ~ suprantama; baltas, na ir žinomą 
važiuot turiu pas panelės tėvus... štai įei
na eigulis ir sako; 7 

M •— Gaila' pone; užtikau šernų, guli kaip
mūras.

— Nemeluok ! surikau.
Kaip Dievų1 myliu 1 —; sako. toks 

kaip jautis ; nieko, tik eit ir užmušt... f
Manyje tarsi kas tai smilktelėjo, per-

. ’s' * •

skrodė, nudiegė.. .
— Gal prieš vestuves suspėtume? u|- 

klausiaū.
-7- O, gal...
Trumpai sakant, nepraėjo puses valan

dos, buvau jau girioje. Manau .sau : dailiai 
panelei dovanų nevešiu,/, Eigulis šunis pa- 
tėidęr; šernas eina-;,.ąnt manęs stačiai, as į jį! 
bae! patraukė, aš .iš antro vamzdžio... 
—• suklupo... aš iš trečio... tai yra,'taip, 
ne įš trečio,; trečio neturėjau, tiktai žiūriim. 
jis pašoko ir skuta į miškų; sunės paskui... 
Kviirbų lieja, tamstele, kaip iš .fontano, 
sniegas raudonuoja, tamstele, mudū. su ei
guliu paskui Šernų... sukinėjame užuolan-v 
komis, pėdsakais, kvarba, bestija tolijiu- 
ė jo. .. mes vis paskui jį. Pietūs, dariię- 
privejame; vos tik visai jau naktį, prie mė* 
nulio, pTieiname yra! Šernas kaip kal
nas, neperdedant.,. .Pasistiprinome balta-' 
kės patraukę, perkaltame po gabalą sausos 
dešipš, Šerną,; tamstelė aiit rogučių ir namo. 
Tik kelyj begrįžtant eigulis sako:

Tur būt ten panelė jaunoji laukia 
' . ■/ . •./»;. . . ... • . . ;■

rinkta $46.80. Aukotojų var
dus, praleidžiu, nes neteko ti
są sužinoti. * Be to, nematau 
ir reikalu vardus ^atsiūti, nes 
Žmogus^ aukavęs dolerį kitą 
nenorės, kad jį aprašytą di
džiausiomis raidėmis. Buvo 
ir tokių, lįLirie pamatę, kad ei- 
m£ aukų rinkti, išspruko pro 
duris. \ .

*

ji

*

W*M.k
. ~ ............................ .

LDS,; 14 kp. susirinkimas į- 
vyks gruodžio 14: d. g vai, va
kare, 180 Nčvf York Ąve.-., 
; Kviečiame visus narius atsi-- 
lankyti-į susirinkimų ir užsi
mokėti savo mėnesines clitokr. 
les. Taipgi. ateidami atsives
kite ir naujų narių prirašyti.

• * ‘ f' . i

Artinasi $v. Kalėdos. -Už
rašykite savo tėveliams, ir gi
minėms “Darbininkų,” vienų 
iŠ .gedausiu kareivį,, dovaną* į 
Lietuvą. Jie bus dėkingi už 
tokių dovanų:

Da kartų kviečiami ateiti į 
susirinkimu. Jeigu kas netu
rį mokesčių knygutės galės 
gauti.- ■■’ "■
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Aitromis.
Literatine Komisija.

Ėttn. V. K. Taskflnasr. / > 
Kurt. K. Urbonavičius, ;
K. J. Kru§insk?fe, . •
Kun. J. Švagždys,

M: Vičtaiūs. .

i 
•* I

bet jis TėžiaT*kad aš pats esti kaip šernas; Atstovas į A. I». B. K metamos

,-3
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Cferar tėvynainis privalo 
Lietuvos mlaslv San* 

kiuB. yra: lndomu bu jaU 
, mišląallptiU Juos tailma 

vartoti.knipatvlrute».latt- 
x klat yra tam tikrame 
vinyje, Ilviap yra 40 feoklU, 

Kaina 40 centą
“DARBHUNK18” B 
866 W. Bro*dway
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VYRAI “SUBYTINO” " ‘ 
_ MOTERYS ' ,

Pereitų sekmadienį Šv, 
Reto lietuvių. baŽn^oipje 
pasibaigė šv, misijos, kurias 
laikė Tėvai Marijonai, kun. 
Vaitkevičius ir kūn. Btijdys. 
Misijos tęsėsi dvi savaiti: 
pirma moterims, o antra vy- 
i‘ams. ■ .
' Moterys/ kaip jau buvo 
rašyta pasirodė gerai,, bet 
vyrai šį kartų “subytiiio.” 

y Kiekvienų vakarų bažnyčia 
buvo* pilna vyrųkaip ąžuo
lų. Ypač paskutiniais vaka
rais tai ir stovėti, ne tik sė
dėti, nebuvo vietos.

Tas džiugina klebonų, ku
ris tiek darbo ir laiko'pa- 

‘ švente laike šių-misijų tr jo
• vikarų^ misijonieriūš, kurie 

gražiais pamokinimais veda 
įmones prie amžinosios lai
mės dr Visus tikinčiuosius.

LANKĖSI “DARBININKO” 
REDAKCIJOJ

Pereitų savaitę. lankėsi 
4 “D-ko” redakcijoj kun. S. 

Draugelis, knygos “Ameri
kos Lietuviai” pirm, iš Phi- 
ladelphia, Pa. Jis Čia buvo 

? Statistiniž Žinių rinkimo ir 
Spaudos reikalais.

Kun. S. Draugelis visų pe- 
Teitų savaitę buvo Cam- 
bridge, Mass. pas kleb. kun. 

/ M Juškaitį ir šv. P. M. , Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio- 

\ je laikė rekolekcijas.
P-nas J. K. Milius iš Nevv 

yYork City lankėsi Ted,akei- 
joj ir papasakojo savo įspū- 
džius iŠ Lietuvos.

Jis So. Bostone gruędžįo 
. 16 ir 17 dd. rodys judomus 

; paveikslus, kuriuos atsivežė 
iš Lietuvos.

Jis dabar važinėja su pa
veikslais Naujoje Anglijoje. 
Bako, kad jam sekasi gana 
gerai. Žmonėms paveikslai 
patinka. . -

P-nas ; J. K. Milius yra L. 
Ę. S. narys. Linkime geni 
pasekmių.

tuvių Ūkėsų Svetainėj. Iš
rinkta nauja 1929 m. yaldy-

Į valdybų likos išrinkta 
Šie nariai: pirin. Motiejų# 
Versiaokas, jo padėjoju Po
vilas Buka, užrašų rast 
Antanas Maeejūnas, finan
sų rast. — Pranas Tuleikis, 
M . Andrius/Valeckas, 
tvarkdariš Kasys Mikai- 
Iionis. Teisių prižiūrėtojai : 
V., Valeckas, A. Pastelis. J. 
Knesinskas, 
A. Navickas, 
P. Zirolis..

.• I valdvba išrinkta visi 
gabūs vyrai ir galima tikė
tis, kad jie pasidarbuos 
draugijai.
; Padaryta kolekta dėl pa
taisomo Perlojos bažnyčios. 
Surinkta susirinkime $24.12 
ir pinigai perduota atstovui 
draugui- Jonui Girniui. Nau
jų narių prisirasė apie tuzi
nas. .

Ši divja, galima sakyti, 
yra tvirčiausia Bostoįre. 
Dėlto daugiausia į jų ir ra
šosi.

A. JfaceįūnįOs; prot. rast.

nųino, o ne kitų, reikalas už 
ka a§ . balsavau ir kodėl bal-

• -t u ■ .

savau.” /
X B; KaMinota dat nife 

kad nebuvo taip gerame 
sveikatos stovy kaip į^bar 
minėdamas 69 metų sukak
tuves, ■ / . f

Lai Aukščiausias jam^ su
teikia ilgiausius metus dar
buotis Bažnyčios ir visuo
menes labui;

■ ■> ■

’ A

Ė. Vidugiris, 
A. Gruodis,ir P

' ĮDOMŪS JUDŽIAI

Gruodžio 16 ir 17 dd. ŠV. 
Petro * lietuvių bažnytinėje 
svetainėje, vakarais, p;,J. 
K, Milius iš New. York to? 
dys įdomius paveikslui iŠ 
Lietuvos. Jis tuos paveiks
lus nutraukė pereitų vasarų 
bųdanias Lietuvoje ir padą- 
rė iš jųfilmas judžiams. 
Taigi atėję į bažnytinę sve
tainę pamatysite Lietuva 
judamuose paveiksluose.

Rengia Lietuvos Dukterų 
draugija po globa Dievo 
Motinos. Rengėjos nuošir
džiai kviečia ateiti.

s
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J. E. z KARDINOLAS PA
ŠVENTINO KOPLYČIĄ 

69 METŲ SUKAK
TUVĖSE

Pereitų šeštadienį J. E. 
Kardinolas O’Coiinell minė
damas savo 69 metų sukak
tuves pašventino naujų, prie 
šv. Jono seminarijos, Brigh- 
tone pastatytų seminarijų.- 
Koplyčia pavadinta Šv. P. 
M. Nekalto Prąisdėjimo. Jų 
pastatė J. E. Kardinolas at- j 
minčiai savo motinos.

Pasibaigus ceremonijom?, 
j. Ę. Kardinolas, kalbėjo į 
laikraštininkus, pažymėda
mas, kad nekurie*’ iš . nesu
pratimo ar nežinojimo įtarė 
Jo Eminencijų, kad jis 
prieš rinkimus aukavęs vie
nai ar. kitai partijai. Jis. pa
reiškė, kad jis nekumet nė
ra aukavęs ne tik partijai, 
bet nė pavieniams kandida
tams.

J. E.>sako: “Kaipo Ame-

Išrinko nauja
VALDYBA

p: L. K.xKeistučio dr-jos
mėnesinis susirinkimas įvy- Tikos pilietis aš balsavau su
ko 9-tą dienų gruodžio, Lie- lig\mano sąžinės, įr tai yra 

*. . ■ ' . . . . ■ ’ ... .

t

• A

Nuo
Peršalimų.

Naudokite I>AIN-ESBĖLLERĮ
laistai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po vieno ar dviejų, ištrirnrnų ątebe- 
sites kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
tiek daug gero padarytu'

.«W.Uvo ar dieduko. .Jie jums pasakys, kad PAIN* 
pUvu ęag&lhingu peris? per nųvFrs penUia$d’ėSirit metų• 

Jūsų tėvai ri&dojo.jj . nuo Muskulą .Skausmų »r Dieglių. Jie
' "' ■ ’ surasdavo uriU pakagvudnų hito Rei&ritšką

. Skausmu StrSndleslio, lengvų jr dl-'
.'dafni

■thųjd&ų ir t. t,

. Urihusį v’ąiątfe&ką,* ■ ■ • f * *K
i^K&BAS ąū4 pikelio ,gamutūo|a, kaų ’gau- ■ 

. nata Ūkrąiį, l^prlįrikiri, Jokio teito. ■
^Dvejopo didumo. ■— 33 ir ?0 centų bonW$m

RICMTBa>CO.* 
BERR-YANO’ SCldTH ri'
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bežių Vilniaus pakrašty.

»■

•'TAUTINIU MASUMVl 
KALĖJIMAS”

. « • • » * * ’ /

Del ukrainiečių Lenkijos 
ministeriai apleido 

seimų*

Ukrainiečių atstovų fr 
eija įnešė, Įlenki jos sei 
inteipeliaeija, kurioje : 
•kalavo neatidėliojant 
yyti iš seimo narių spe 
komisijų ištirti- .Lvovo 
kiams.

. > ..... 
inmuniečiui Bitnoriųi .pilį 

reisinis viš tribūnos,’ kaiį 
“Lenkija yra tautinių 
žumų kalėjimas,’’ buvęJB 
me ministeriai apleido 
sėdžių salę.

i ,

Seimas nutarė neatidėlioh 
jaut ištirti Lvovo įvykius/'^ 

i

%

SKOLESTIKA JANULIUKĖ 

mirė gruodžio 2 d.zĮ928, 12 
metų amžiaus. Ji lankė pra
dinę ir - sekmadieninę mo
kyklų Dorchesterį.

• Paliko didžiausiame nu
liūdime tėvelius Stanislovų 
ir Elzbietą Janulius ir bro
lį Adolfų.

A. a, Skolestikos kūnas 
buvo pašarvotas namuose 18 
W, Tremiėt't Št.,.. Dorches- 
ter, Mass.

Laidotuvės įvyko gruo
džio ū d. Iš namų jos kū
nas buvo atlydėtas į Šv. 
Petro lietuviij bažnyčių, kur 
įvyko gedulingos už velionės 
vėlę pamaldos. Šv. mišias 
laike kun, Vaitkevičius, mi
si j onierius.

Po pamaldų buvo nulydė
ta į Kalvarijos kapines. Lai- 
dofuVėse dalyvavo daug 
žmonių.

Tariame nuoširdų ačiū 
klebonui kun. K. Urbonavi
čiui, misijonieriui kunigui 
Vaitkevičiui’ už paskutinį 
patarnavimų mūsų myli
miausiai dukrelei Skolasti- 
kai.

Ačiū visiems, kurie daly
vavo jos laidotuvėse-. •

Taipgi ačiū ir graboriui 
Petrui :Akunevičiūi, kuris 
taip gražiai ‘ir mandagiai 
patarnavo laidotuvėse mūsų 
dukrelės. Reikale, pataria
me pas jį kreiptis. Jo adre
sas: 258 W. Broadway. Tel. 
So. Boston 4486.

VALSTIEČIŲ SUKILIMAI 
RUSIJOJ PLEČIASI

Londonas. Varšuvos spau
da praneša, kad Rusijoj 
prasidėję valstiečių sukili
mai plečiasi. Dėlto, sako,

-. , . • >•. -

Per didelį triukšmą pavadinta 
tik “Pilsudskio” aikšte

• Varšuvos miesto taryba, 
po triukšmingo posėdžio, 
kuris užtruko iki 3 vai. rv.-. v 

to, nutarė pakeisti Varšu-
Nuliūdę -Tėvas,, motina Rnsijos valdžia uždarius ru- vos centre, esančia. Saksoni- 

bežių Vilniaus pakrašty. jos aikštės pavadinimų į 
•Sukilę* valstiečiai degina “Pilsudskio” aikštę. 

Sovietų ofisus ir namus. Jati 
Meletų komisarų, nužudė. 
Maisto visur trūksta, o dar 
visokiais mokesčiais valstie
čius vargina..

prasidėjus žiemai skdr- 
das pkdidėjb ir komunistų 
valdžiaigręsia .pavojus;

Centralinio sovietų komi
teto prezidentas Kalinin dėl 
Šios skurdžios valstiečių pa
dėties pareiškė:

“Mes turime žemės ūkį 
gerinti ir gamybų padidin
ti. Jei mes nepagerinsime 
valstiečių būvio, tai aš ne
suprantu, kaip mūsų valdžią 
galės pasilaikyti.” 

Taip tai dedasi žemės ro
juje,” Rusijoj..

NAUJAS BIZNIERIUS 
CAMBRlūGE'UJ

- P-nas P. VAKAVONIS naujai atida
rė Lietuviška Valgyklą po No. 696 

. Cambritlge St. Ganilna* visgk’us lie
tuviškus valgius. Vieta labai Tvari ir 
patogi. Kviečiu visus užeiti dėl persi
tikrinimo. HOMĘ LUNCH, p. Yaka- 
Vonis, Savin inkas. (G.«ll)

ROOFERIS

PETRASTARUŠKA
Taisome fire escape. Gyveninio vieta 
111 Gth St, kraithivS 113 6th St, So. 
Bostoįre. Tel. S. B. .2903. (G.-ll)

ir brolis, j Januliai

CAMBRIDGE, MASS.

Gruodžio 16 tuoj po antrų 
mišių įvyks A. L, R. K. Fed.
6 skyriaus •' susirinkimas. 

Šiame susmukime .bus skai
tomastemoje-: “Kalbos 
Svarba . Ątgknizaciniame 
Gyvenimer’ it' diskusijos: 
Kas genaus, kalbėjimas, ar 
tylėjimas ? Be to bus no
minuojama nauja / valdyba 
sekantieūis mętams. Tad da
lyvaukite visi šiame susirin
kime, kad 'gųalėtumėte .išsi
rinkt ir turėti kitiem metam 
gerų veiklių valdybų.

' . Sliyr. Valdyba 

PHRAS BARTKEVIČIUS 
kuris nesenai grįžo iš Lietuvos 
aplankė mūsų redakcijų ir pa
pirko daug saldainių. Sakėsi, 
padarysiąs Nutartį su U. S. 
kompanija, kad būtų pasek
minga lietuviams ekskursija 
ant gegužės 12 d. laivu Re- 
piiblie, tiesiai į Lietuvą, neš, 
mat, P. Bartkeideius parduo
da laivakortes ir siunčia pini
gus doleriais į Lietuvą' ir į 
Lenkiją. Jb krautuvė? adre
sas: 678 N. Main St, Montello, 
Mass.—Sldk

IIVM

' *

| GIR
i KALĖDŲ DOVANŲ

1
1 Tik ką gavome iš Lietuvos nųują siuntinį riaukiu gražių ginta-1 
B rų Kainos yra skirtingos, kaip tai:

f DĖL
53 KAROLIAI $5.00 iltį $36*00* l

ŠPILKOS_____ $2.00 iki 5.00
g KOLČIKAI $2.50iki ' &M ’
i BMNZAL&TAI po. $6.00 
■B VYRAM:
> CIGARŲ LABYTUVAI Ųiolctei»}‘ ___ ...j^._42;50
| CIGARBTŲ LAIKYTUVAI Ųmlierir) _ ___
g SUSEGIMI (cidfiiiika) ___.„......A^_$2.50
f PLUNgBNŲ KOTELIAI
■ Kadangi jąn Kalėdos netoli ir reikalinga bųš pSrkti ddyąnnk‘ 
i savo giinmettri 'Iv 7, >

‘g Visus nžsak^nnp siųskite pridėdami money orderį arba čekj^ 
B sekančiu antrajai' /
g LIETUVIŲ PREKtBOS BiSDROVt
| 366 W«Bt Broadway - Bouth Boiton, Mass;

♦M*-

1

x | sekančiu MūraŠtu

■ .t A

&

Per paskutinius tris me
tus atidaryta 700 nauji ju
damųjų paveikslų teatrai.

Draugijų

“LIETUVIS” TARP
DVIEJŲ LIETUVIŲ4

■ Lapkr. 7 ,d. Karalių 
jė po konfereiičijos u^am 
mo_Jenkų ddegaętjos sps 
dos. šefas dr. LHauer “Bei>; 
iiner Ilof” viešbuty iŠ 
Karaliaučiaus ir užsiėniųj 
žurnalistams pietus., Piei 
metu prie stalo dr. Litam 
šalia savęs iš kaires ir dež 
nes pasisodino Lictliv 
spaudos atstovus —• mūBU 
delegacijos spaudos šefų ] 
Turauską ir “ Lietuvos .'Ai 
do” redaktorių į). Gusįųi 
Tai davė tprogos ten. biv 
sieins vokiečių žurnalistaUftOl 

 

pastebėti: “Eln Litaur 
choii zwei Litauern. ” Pietūs ’ 
praėjo draugiškoj žurnalis*4 
tiško j nuotaikoj’. ■ . ‘

• i

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Valdybų Adresai •
ŠV. KAZIMIERU R.

VALDYBOS ANTRAŠAI1|. 

Pirmininkas -r- Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. -W' 

Vice-Pirmininkas—• J. G r ubinskas/-®.
24 Presco.tt St, Readville, MrijHę&į 

Prot Rast, — V. Mickevičius, , >
405 3rd St., So. Boston, Masrf^ J 

Fin. Itaštininkas —- M. Šeikis, ■ 
.36G.Broadway, Su; Boston, 

Iždininkas — V. Balutis; v W |
36Mercer St., S. Boston, Mas«. 

•Maršalka — P. Laučka,. \ ,
393 Fįftįt St, So. Boston, Masa.^ |- ‘ - • ■ ■ ' įį

Pirmininkas — A. Navikas,
702 E. 5th St., S. Boston, Mass 

Vice-Pirm. — J. Jackevičius,
92 Sawyer Ave.,Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — L. Švagždys,
11 Bovren St, S. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
,6? G St, Souit Boston, Mass. Drau

Maršalką • K. Ambrozas, .
492JE. 7fh St., S. Boston, Mass.

Draugija laiko, savo susirinkimus 
kas pirmą. nėdeldienį kiekvieno 
menesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St, So. Boston, Mass,

u.

antrą nędeldienį ‘ kiekvieni) J
nėšio, po num. 492 E. Seyentht 
St., parapijos salėj, Septin, 
Gatvė, South Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas -r- M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.; ■ 
Telephone South Boston 3552AB ■ 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskis,' į| 
24 Thomas Pk>, Š. Boston, 
Prot. Raštininkas-—J.Glineelnf,- 
5 Thomas Pk., S. Bostoh, Mas&. 

Fin. Raštininkas — M. Sritis, 
36.6 Broadivay, S, Boston, Mass,' 

.....  „ 'Kasierius — A. Naudžiūnas?: . 
450. E, 7th St, S. Boston,, Mass. į _ 885 Broadway, SP. BostoiijMasa*

7 Wnfirid St., S. Boston,. Mąsfc; 
Oraugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno in& 
nesio, 2-rą valandą po pietų#: 

“/.parapijos salėj, 492 EzSeventh/gJ 
St., So. Boston. Masfc. . ./

. Į I,. ....... Į li.'l

LIETUV. DUKTEI^j DR-J

BO GLOBA MOTINOS ŠVČ^ 
VAKDYBA'. į-... 

Pirmininkė — JMva Mnrksien& ’ 
K Sth St, Ė. Boston,- 

Viče-Piriniiiink&~*Ona ŽidonienėjK 
11 Menks SB, S. Boston, MmC..,' 

Pi’ot. Košt. — Ona Šmurlmič, 
443 H 7th St., S. Boston, Mm* 
Triophntie Sonth Boston 3422-BT“ 

Fili. RaŠL •>*- Bronislova ČiUnietdl 
29 Gould Si., Rosbuiy, Mm' 

IždinhikeOna Staiiinlintė, 
105AV.6tW. S;Boston,Ma«k \ 

Tvarkdarč —• Ona’ MirgirdimA t__
1512 Columbia Rd., So. BostoB.įiK 

Draugija savo susirinkimus laiką 
■ kas unitą ntarūinką kiekri 

. m^nesioi 7 <30 vai. vakaru 
bažnytinėj svetainė ' ‘ 4!

Visais draugbV įkalnis krripk^ 
• lės pas protokolų rriff 

laišku ar toloiomt

. * •
D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas <— Mot. Versiaokas, 

. 694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 
■Vice-Pirm. — Pov. Kuka, 

95 C St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. ~ Ant. Maeejūnas,

Fin. Rašt;, — Pranas Tuleikis, Ty^'d^iT*' baikis, 
.109 Bowen St., Si Boston, Mass. |

Iždininkas <—Andrius Zalieėkas 
150 H St., South Boston, Masx 

Tvarkdaris —. Kazy? Mikailionis, 
906 E. Broadway, $;Boston, Mass.

Draugija, laikn savo susirinkimus, 
kas antrą nėdčldienį kiekvieno 

: menesio Lietuvių Salė j, keru 
E ir Silver gat.,' So.-,Boston, 

. Mass., 1:30 vai. po pietų. Atei
dami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie mūsų Mugijos. ‘

B kambariai nim
au šįluma ir labai pigiai i)el; in> 

formkrijų kreipki^ 
ko ’ ’ Adminiatracijon.

Gmdžfctte TrieSonaa ’ StiiboM Tritonas
SoutkBoston 0777 So, Boston 14G3-J

; OUKIVAY AUTO SERVIO.M
. 11 Savinibkas VlM

j Tarduodkin naujus Šttidebaker^ųa ir Ijrridkas. Taipgi taisėm 
visokio .padirbimo automobilius Ir parveŽnm nuo kęlio>sngeuu« 

. \ sius dieną ir naktį. Užlaikom Guli ir SMnlr gazoliną.
<1& O|< Cbkmy Aymiuėi . Sou&: Bo^on*

ibWMI»įią*W

‘ ’ w 5. i '

■

U

i ;______________________________ _____________ ,

J • visokias dreses, siūtus ir kati- 5 i
11 * • - A k r*.

n 
J! 
I

« tuš kūdikiam ir suaugusiems jį 
jį Patarnavimas .geras. Apmai- d 
R nome kaip netinka .. k 
p 337 Broadway, So, Boston. h

■ n>

PARDUODAME

Patarnavimas .geras. Apmai
nome kaip netinka ..

. Tel, S. B. 3603 .

“SOUTH BUBTONE8^'' 

Parsiduoda pigiai aštuonhj šeimyną 
du atskiri namai. Geram stovy, ant 
JPonrth st,i arba mainysiu kad ir ant 
prastu narių* jeigu gaučiau apie tūk
stantį “casli.” Man būtinai reiklu 
kiek nors pinigą. Savininkas M. 
NĄUIS, B Meilėn St., DoMiestor, 
Mass. Tol. Talbot 5330. (G,-11)
« Ii ' i‘I ' -I ..... .... i'i r .. n. ....................■i’ ”
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B ,.' ĮDOMI BTI>A , 
E
BS17 iiv Popiežius buvo 
Baręs Vokietijai pradėti 
EkOft derybas. Bet Rbpie- 
ĮUiK notą Vokietijos kanc- 
teig Michaelis (premieras) 
gūmų pamokslininkas Do
ngas taip tada .pakreipėy 
v karo vadovybė Popie- 
įfcis siūlma atmetusi. ’.

tlaigi ir 'Miehnelis ir Doc"

kelionėje sutikdavo kaž ko
kius kosminius kūnus, kurie 
juos atmesdavo į šalį, ir vil
nys grįždavo į žemės atmos
ferą kaipo “radio aidas.’

Tatai rodo, kad trumpą 
bangą pagalba, ūaudojanf 
prieinamus mums energijos 
Šaltinius — galima siųsti te
legramas į pasaulio erdvę.

DARBININKAS

ChuckMl

BOK

*

• t

o Į;

\ Antradienis^ gruodžio 11,1928 !

y

NEV7 HAVEN, CONN.

LDS. 28 kuopos mėnesinis susi-''

... W0R0ESTER, MASS.

LDS,7 kuopos susirinkimas. į- _
ryks gruodžio J2> 7;3Q vai, valių rinkimas įvyks sekmadieny, grtio^ 
bažnytinėje svetainėje, 41 W, ~ “
idėneė St, Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

* \ * * • Valdyba

džio 23; J., 1 vai. po pietų baž
nytinėj svetainėj,/839 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gerą . 
proga užsimokėti duokles, b .

, Valdyba

WATERBURY, CONN ’

’ • >1 va^ K
h*enos mokyldos kambary/ Čion- 
gi'css Avė. Ateikite vist Valdyba 

Valdyba
-. > ■ r n, -f ir i n / — • *

SO. BOSTON, MASS.

Antradieny, gruodžio 3B dieną, 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite višiJBu* daug 
naujų ir naudingą-Idausimų-pa-— 
Įveltą svarstymui.. Be to, bus ge- .. 
ra proga atsilyginti už organą, 

' Valdyba
______ _ ____ _> ■ I

I

DETROIT, MICH. s
~ TV ėu. „rt 1 į. ... f WUU«, 4!) u. , L VUL. pu pitVIjĮ.

U* ;Dr S? 7^ kuopos mėnesinis vyks LŪS, 5 kuopos sttskinktaas 
susinūkunas jvyks sekmadieny, - - - - ’ -
16 gruod., tuoj, po pamaldų, šv, 
Jurgio parapijos mokykloje, Visi 
kuopos nariai yrą kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus re i. 
kalo. s Valdyba

PROVIDENCE, R, L

.;_L^_H kuop08_Įnšttesims. 
susirinkimas įvyks sekmadieny 
gruodu 16, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. : Svarbu, kad 
vi$i šiame susirinkime' dalyvautą 
ir užsimokėtą, duokles. Parodyki- 
ttiė grąžą pavyzdį kitiems.

NEWBRITAIN,CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gruodžio 16 d. š, m, 
Svarbu, kad. į šį Susirinkimą atei
tą visi nariai ir bent po. vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prk 
mūsą brangios, organizacijos.

Nepamirškite ’ užsimokėti duok
les, . . ... ... •

. ; . Raštininke

Įtgas dabar patraukti at- BAUDŽIAVOS PAPROČIAI
1 ■ S. S. S. IL

. SSSR laikraštis “Rabo-
■lamento. KauRėjami fefeija Gazieta” šitaip piešia

? v..-.;.. 'komunistiniij diktatoriutai
papročius: Tambovo guber. 
teisėjas ir kiti atsakingi 
darbuotojai nuvažiavę me
džioti. Pakeliui jie užvažia
vo kaiman ‘‘4 Samodiu’ovka. ” 
Apsvaigę degtinės garais jie 
pareikalavo iš > malūninko, 
kad pastarasis “ duotą jiems 
savo sūnaus pačią. ” Tik di
dėliu vargu pavyko įrodyti 
diktatoriams, kad negalima 
liesti - moters, kuri yra ne-., 
sfeika, nes nesenai gimdė. 
Tuomet kompanija pareika
lavo pristayti jiems gražiau
siu kaimo mergų. - Protus- 
tuojančios mergaitės buvo 
atvestos prievarta ir “ iš
naudotos.” Atlikę savo val
stybinį darbą diktatoriai, 
nuvažiavo. medžioti. : Radę 
lauke kaimiečių žąsų pulką, 
jie .visą ji iššaudė.

c .

NUKRITO IŠ ANTRO 
AUKŠTO IR UŽSIMUŠĖ 

ŠIAULIŲ RABINAS
* . 

( Lapkričio 5 d. vakare a- 
pie 8 vai. Višinskio gatvėj Į Norvegija, ir Baili j d. Švedai 

net blogo įspūdžio apie Lie
tuvą. Įdomu, kad Wžjojė; 
nėra plento. Įo kelionę ap
sunkino perėjimas per mui
tines, nes neturėjo motocik
lo triptiko. Bortmundė vo
kiečių policmonas pastebė
jęs Lietuvos vėliavą prie 
motociklo • užkalbino gražia 
lietuvių kalba — mat kilęs 
iš Klaipėdos. ' Kelionė pa
dariusi maloniausio įspūdžio 
ir- p. Paškevičius ketinąs 
ateimhičiais metais tuo pa
čiu motociklų aplankyti vi
sas Europos valstybes.

•O -r?—-------- -- .

NEPAPRASTI LAŠAI 

Jialdškiš. — Š. m. lapkri
čio mėn. 7 d. 8 vai. rytą, li
jo, tačiau ypatingai dideliais 
lašais, gal vištos kiaušinio 
dydžio. Toks lietus rudens 

* • I

metu Lietuvoj retenybė.

ikomybėn, kad dalyką nu* 
fcję nuo kaizerio ir nuo 
jtolamenb 
pdinipkai, kurią skaičiuj 
E& ii* prezid. Hinclenburgas.
L*, - . y,Mi . ./i .r............. . ...............

MSiorwWBKfMAs su 
t . PLANETOMIS

^Berlyne žinomas bevielio 
pegrafo specialistas Arko 
Marė pranešimą apie ga- 
pnimtis . susisiekti per ra
šo su planetomis. Arkb 
nuomone; tokie galimumai 
įaudotis trumpomis bango
mis esą. . Paskutiniais me- 
bns nustatyta, kad trumpos 
mangos labai gerai sklinda į 
idelį ąfstumą. Be to, jas 

a leisti ‘nustatyta 
ryptimi. Telegrafuojant 
Kumpomis vibūmiš iš Nau-

> į Buenos Airisą nusta- 
, kad vilnys ne tiktai 

erbėga atstumą tarp šių 
ieją punktą, bet tuo pa-

U laikų du kartu apibėgo, 
ink pasaulį. Toks reiš- 

nys bus . aiškus, jei turėti 
Ivoje, kad trumpos vįlnys 

aukštais atmosferos 
juoksmais. Ten jos sutin- 
_ ionų šieną” ‘ tžfni tik" 
fą atmosferos sluoksnį, per- 

sunkusį < elektra. Šis sluok- 
is atremia vilnis ir jos 

uo smūgio spėja apibėgti 
| aplink pasaulį 
| Norvegų profesorius Ster- 

mer nustatė, kad trumpos 
IJtogos leidžiamos iš Olandų 
‘stoties: Eindhogen prasi
skverbdavo labai toli už že
mės atmosferos ribų ir savo buvo palaidota jo žmona.

•t
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Esperantininkas motociklu ap
važiavo šiaurės Vakarti 

Europą

Kauna#. P. Paškevi
čius (esperantistas), išvykęs 
rugpiūČio mėli, motociklu F. 
N. 350 cm. į kelionę po Eu
ropą, lapkr. 17 d. laimingai 
grįžo Kaunan. Aplankė: 
Latviją, Estiją, Suomiją, 
Švedi ją (iki pat Šiaurės van
denyno) , Norvegij ą, Daniją, 
Vokietiją ir Belgiją (viso 
12,000 idn’.). Bei lėšų sto

kos toliau keliauti negalėjo, 
P.; Paškevičius ~ pasakoja, 
kad daugiausiai apie Lietu
vą žino Suomija.^ Mažai a- 
pie. Lietuvą ’ žino Švedija,

KAČIŲ MARAS ŠIAU
LIUOSE

Šiaulių mieste paplito be
galinis kačių maras. Šita’ li
ga apsikrūtę kates bematant 
inia nykti. Veter. gydyto
jai tikrina miesto kačių 
sveikata, apsikrėtusias įsa
ko izoliuoti nuo sveikųjų.

K, 1 MI»S
Advokatas

Bostono ofisas:
320-321 Excliange JBldg., 
53 'Stato Street, Boston 

; Tolephone Hubbard 9396 
, Vakarais ir Subatomis .

po'pietą . .
South Boston ofise: 
469-A'.Broaėhvay, ; 
South Boston 
Tel. So. Boston 0225-M.

Gyvenimo: vieta: '
33 Roseriiont Street. 
Dorcliesfor. ■ .. 
Telephone; Tąlbot 28^8

LIETUVIŠKAS BOLŠEVI
KAS NUKANDO BĖR- 

LYNIETĖINOSĮ

Kiek laiko atgal’ Neukol-' 
ne 33 metu amžiaus Otto» ""'v *
Kancleris nukando savo su
žadėtinei, nosį.

Mergaitė, nors buvo susi
žadėjusi su juo, tačiau ne
nutraukė santykių ir su vie
nu architektoriu. Sužinojęs 
apie tai Kancleris pradėjo 
grasinti, žadėdamas jai iš
krėsti’ tokį šposą,” kad. 
niekas clūgiau į ją nežiūrės 
Tą savo pažadą jis ir ište- Taigi kviečiame visus narius at-

♦ • ■ ‘ ___ V—1_X* ’ i. V* -- —*

sėjo..

Vieną vakarą'susitikęš su
žadėtinę, įsitraukė į 'vieno 
namo prieangi ir ten jai nu
kando nosies galą ir dalį 
veido. Sužeistoji buvo nu
gabenta ligoninėn, o jį po 
poros dieną suėmė policija.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad jis kilęs iš Lietu
vos ir iš čia- buvo išsiųstas 
už bolševikišką propagandą. 
Tačiau ir Berlyno policija 
jau ne vieną kartą turėjo su 
juo darbo.

■ i'

' VYRAS NORI BŪTI 

MOTERIMI
’ ■ t* ‘

Ji^Varlids. Čia gyvenąs 
vienas vyras —■ paprastas 
darbininkas, lapkričio m. 4 
d. buvo pristatytas vietos 
policijai, apsirengęs .mote
riškais rūbaja&Jiš buvo kal
tinamas tuo, x kad jis taip 
apsirengęs’ tikslu ką nors 
apiplėšti. Bet kaip vėliau 
paaiškėjo,; jis persirengda
mas moteriškais rūbais tu
rėjo savotišką pasitenkiųi- 
yną. Vpatiųgav mėgstąs 
taip' apsirengti naktį, kuo- 
rriėt niekas neuiato, net tu
rįs įsigijęs moteriškus nuo
savus rūbus ir gana bran
gius.. • *•

C. BROOKLYN, N. Y.

Gruod. 23. d., tuoj po sumos 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas.. Kviečiame gausiai 
sueiti,, nes turime keletą švarbią. '
sumanymą. Atsiveskite ir Savo * 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

LAWRENE, MASS.'
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 16 d., po/ dvyliktai Vai. 

šilankyti į šį susirinkimą: ir užsi
mokėti jnenesm.es.. Atsiveskite b 
savo draugus prirašyti. Nariai,, 
kurie dar neturite mokesčią kny
gučių tai gausite’ susirinkime. • J 

S. čąikauskas, rast.

T

t

Tel.So. Boston 0323 ',
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

08. N, V. CASPER 
(EASPARAVIOIUS)

511 Brociavzay, So. Boston, 
Ofaio valanda: ■■ 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Ik! 6 
Jr npo. 6 iki 8 vai. vakare; Ofisas 

uždarytas , sukatos vakarais Ir ne- 
įišMlenlais/taip-gi seredomls nuo 

12-tos dieną, uždarytas:
■ Taipgi Tinimu irN-Ray

Nr. 34 nukrito iš antro 
aukšto žemėn Rabinas Ro- 
zendorfas ir po dviejų dienų 
Miesto ligoninėj mirė. Jis 
Ivrito, atidaręs duris į neuž
baigtu balkoną, todėl abejo
jama, ar jis laisvu noru nu
sižudė, ar čia įvyko nelaimė. 
Prieš tris dienas Šiauliuose

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 12 d., "8 vai. vakare, 

Lietuviu Salėj įvjrks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast.

j LIETUVIS DENTISTAS g 
;OS.ST.A. BALVARISKlI 
į . (GALINAUSKAS) . . |
<414’ Broadwayt So. Boštoul 
H Telephone So. Boston 2300 B . 
W Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryte, B 
įinuo 1:45 Iki 5:20 po piet te nuo 7 a 
i ’ Iki 9 vakare, švente dieną pagal su- 3 
SRttariiną; S .

A. J. KUPSTIS
IJSSB WEST BROADTCAY

z Telephone Sonth Boston 1662—1373 
REAL EŠTATE

ANT PARDAVIMO 
So. Bostone x •

Nepaprastai gera proga įsigyti 
Jgerą kampinį namą bizniui. Kam- 
ninis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvėsJDvi šeimv- 

E R itos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai- 

i IŠ-l0d*8. Kainą ^6,5^.
|į Trijų šeimyną medinis namas 

b VA4-4 kambariai, gesas, elektras, 
į įskalbynės, pijazai. Kaina $5,5D0.: 
į ■ Savininkas sutinka mainyti ant 
r ’ farmos, apie 20 arba 25 akerius 
KA Mėmės kur yra galima laikyti ka*r- 
L ves. • 
fc. Geras biznio kampas City Point. 
R šešių šeimyną mūriniai namai 
K bekęrne ir krautuve. Labai geroj 
K> kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
E, vištoj. Kaina $25,000. Sutiktą 
K mainyti ant neblogo dviejų šei- 
k mynųnamo.
ff* : Vienos šeimynos, šešiąj<amba- 

rių ūamas, elektrą, maudynė, šib 
tie vanduo. įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400, lengvos išlygos.

_ Dorchester
Trijų šeimyną mediniai namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

. . . . South Bostone
I' Grosernė ir Bučerne. Senai išdirb* 
r ta* biznis. Įeigą daro nuo $700 
į . įki $800 į savaitę. Kreipkitės tuo* 
| jau. Kaina $3,900..
ir

r¥

E>

p

J

$
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' SOUTH BOSTON, MASS.
—- - - ► ’

North Wdburn, Mass.
Devyuią . kambarių medinis na
mas, tik lO metą senumo galima 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom, su visais įtaisymais, išski
riant Šilumą, ir 4,000 pėdą žemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
įnešti reikia, apie $800,' lengvos 
išlygos.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
' KIEKVIENAM INSURANCE

Insiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 
(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, fbrničius,nąmus, stiklus, Svei
katą,. gyvastį ir i, p. y* .« '

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čią ant namą ir farmą, Bostone ir 
jo apielinkėsė. •

Jeigu turite pinigą, kuriuos .ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmą arba antrų 
morgičlą^ praneškite man.

Užlaikau taipogi Jr Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigą Siuntimo 
Skyrius. .

Parduodu, Anglių ir Malkas. 
Angly* šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar, ^Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Tąrlu daugybę namų, laimų ir 
bizriią ant pardavimo ir mainymo 
kurią Čia negalima suminėti,,

Visais reikalais galima kreiptįs 
ypatiškai, laišku arba telefonu.

Ofiso valando*: Nuo & vai. 
to iki 9 vai vakaro.

JAU IŠ JO Iš SPAUDOS 
Naujas Mėnesini* ŽurnaM 

“TARPININKAS”

PANELIU DĖMESIUI

Vienas, anglų žurnalas au
klėtos. keliu atsiklausė savo 
skaitytojų, nevedusių vyrų, 
kokį mokslą, jų/nuomone, 
turėtų būti baigusios jų bū
simos žmonos.

Ankietos rezultatai: iš 17,- 
000 atsiliepusių 15,000 nori, 
kad ją būsimos žmonos pa
grindiniai būtų išstudijavu
sios virtuvę.

■-*

ry
X

’-TAKriN INK A S ' ■
Paivęata* naudingiems patarimams Apie Rėal Įstate, Apdraudą, 
Morgedžiu* ir kitus nejudinamo turto reikalu*. Pilnas įdomią ir 
įvairią pasiskaitymą. Reikalaukite tuojau* mano ofise, 4Ž toliau 

jriąikit 5 centus paŠtaženklių, persiuntimui, s'

J^teįedžiu*, ir Jdttte nejudinamotttetd rėiiūuu*. Pilna* įdomių ir 

Jtftyikit 5 centus įaštaženklią, įer*iuntimui.
X

\

X *
X

.' ■ 

X
X

STROPUS SARGAS

Vieno parko (sodo) sargaste tei
singai” ėjo savo pareigas. Ant 
vieno suolo užtiko žmogelį bemie
gantį. Jis priėjęs jį pajudino.

Žmogelis šoko greitai ir klau
sia: .

*• — Ko tamstai, reikią?
— »Prašau atsigulti ant ;kitb 

šiiola; prie Šito^ suolo aš turiu 
prikabinti:iškabą:.<fTik ka dūžv- 
ta?’\. / h ' .(“š-nis”)

r * • . ‘
A *■!■?■!■» II »'į . ~.I| ■ 1

TINKAMAS ATSAKYMAS

(Kaimiškas anekdotas)
Senas mokytojas vieną vasaros 

šeštadienio pavakarį, važiuoja iš 
kapą atsisėdęs kaimyno darbo ra
tuos, Priešais aĮtitratiha turtin
gas 'dvarininkas ‘gražiame išori
niame vežime.. ‘

i — O! Ponas mokyto jau Jkaip 
'gi tamsta tokiame mėšląvežimy 
važiuoji I — sušunka dvarininkas.

— Taip, gerbiamasis, kartais iš
eina, kad ponas važiuoja* mėšlą 
vežime, o mėšlas poną ratuos,

• c-? '■ °N> Ž.»į

•• . /’
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ŠILAVOS UBAGAI /

Kartą, Šilavos atlaidą metu, du 
ubagai sumanė užeiti į ’Roglaičių 
dvarą, tikėdamiesi gauti sūrį. •

-- Vienas ubagų klausia: . .‘ ► • ♦ L ’
— Duos, tai. jau tikriausiai 

duos sūrį—o kų daugiau? bet 
kaip dalysimos ?

— Aš krimst. •
—- Aš krimst. ‘ ,

• —- AŠ krimst, krimst. ;
— A! tu. biaurybė, tai jau tu 

du syk kandai.. . . .
. Ir dar negavę sūrio taip susi

pešė, kad policiją perskirti
. •. :■ . A . -V- - •■■■. ■ -

“MABGlltlS” -BUS DU 
DOLERIAI

pabrangs ltelsnHimo irdalnij augai- 
į!ow. laikraštis “JifĄIIGąiTIS.” BįiW- 
Mte tuojau ir shisklte VIENA DOLE
RĮ, fifiusite per visus. inetųs ?5L4R- 
GUTĮ.” Kas inenesls leidžia muzikos 
ir juoki} laikraštį, art. A. Vajuigaltis,. 
rūIrcšaR: “Margutis,”: 3210 So. Halstod 
St, Cincago,' BJ. ■ “Margutis’1 naujoj 
virtoj. Išeina su “pverkinttu.” Už 10 
frontų stempi) galite gauti vieną “Mąr- 
gutr; dėt susipažinimo. ; Reikalaukite 
tuojau. . “Margutis’’ nuo 15. dienos 
uauslo bus W DOtERIAI? Visokios 
žinios iš Lietuvos. Skaitykite “Margiv 
tj,”r tai visada busite' linksmi, Yra 

A’alkajns plano?, “pyšelte’ labai lengvi* 
fr gražiij. Tik už viena floletį į me
tus: 12:‘^URGUCTU.”

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

820 a srxTH s&, M boston . * • '
Teb H. B. 4486

V

\

DR. J. C. LANDŽIUS
- ■ ’ • ‘ (SEYMOUR) .

‘ .51 PrOvMenee St tVOIlCESTER * 
TeĮ Bark 5873 ’ .

Seredomis: 373 West Broachyay'
* So. Bostone. Tol. S. B 2442 -

/   ._____  .. . , ■ ...» _ . -J. 1.........

Ką tik iščjo iš spaudos!
Artisto 

ŠTASiOPILKOS
Nauja Knyga •

“JAUNAKŪRYBA"
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, dcklemaci- 
3V -
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiuskit už 
3c. pašto ženklelį.

<(X>Aa>ĮM3^kSH
336 B’way, So. Boston, Mass,

*• 
‘1

Rertdencljo* Telephaiajs: 0T79-R. K 
Qfl«o Telefonas So. Boston 0779-V 

S,BARUSEVIČIUS 
ŪotariMku Graborioa, balMMnoto M Be*l H*tat« te Publtc Notaraa 

258 % Broadviy s 
South Bo*toxL Milm.fte*SSSlja fi^DMtfieatarltanm

Dordmtor, Vufc

E, V. WARABOW
(AVrubUauskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAtSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvrood, Mase. 

#. Tel. Norvrood lSOB 
MOSTELIO OEFICH 

i 104 Ade* Street 
TelephoneBrodrtoa 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ, 
\ IR NAKTĮ • f 
U. A. ZALETSKAS į 

Grabpriiui ir BalMunuotojiusj 
877 fe tta 0M»Wd«« »TMt I 

utinDriag*, nu*. u 
T«lephon» ūnirenity 888W j

BBK

*

4 ‘
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Tek Broękton 5112 / ’ o .
• DANTISTAS U

0LAJ.60RMANn
•• (GUMAUSKAS) . J t

705 Main St., Montello, Mas».;; 
(Kainpas Broad Street) h

Ofiso valandos: ' u
B y t e nuo 10 iki .12 vai.: Į 

g Dieną nuo 2 iki 5 vąL ;: 
g Vakare nuo. 6 iki 8 vai. ’ J 
^Sekmadieniais pagal sutarties. >;

i Tėl. So. Boston. 0506-^7* |
| - Lietuvys Dantistas |

251 Broadvay, Sputh Boston * f
(<*Kekivio’>'naine) Jį 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ’ į 
nuo l?30—(f Jj? nuo <5:30—9 j i 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i L 
vai. dieną. Subatomfe nuo 3 ’ į 
iki .6 vak. Nedaliomis nuo 9■, 
iki 12 (pagal sutartį).

t <

? MinuOffloė
South Boston

* , »

Brandi Ottloe 
Bjookton 
mę-w

J.PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuota* Graboriui

137 Arne* 8t„ Brockton, Mm.
132 BroadvrayS. Boeton, Mm
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