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Atplaukė į Lietuvos uostą kaip 
tik tuo laiku kada Pilsuds
kis drožė savo “ugningą 
spyčių” prieš Lietuvą.
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“mano Vilnius’
Pradėjus veikti taip -vadina

mam “Padlock” įstatymui, 
jie turi neštis į naujas 

vietas

—Taip kulbe; ^Pilsudskis a 
pi e pagrobtą
Vilnių. Aiš u. kad lenkai 
geruoju neati luos.
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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., RUGP^ŪČIO-AUGUST 17 D., 1928 M., Nr. 63
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Bostono “bootlegeriams 
striuka i

■ 1 «

—“Padlock” įstatymas veK- 
kia ne prieš asmenis, bet 
prieš nuosavybes.
Uždarys ofisus, kambarius, ne 

namą, sako policijos 
viršininkas

Pradėjus medžioklę ant 
“bootlegerių’ ’ir namų savi
ninkų, kurių namuose 
•bootlegeriai” daro biznį, 
kilo visokių kalbų ir skirtin
gų interpretaci j ų “1 ’ad- 
lock” įstatymo.

Policijos viršininkas Wil- 
son pareiškė, kad sulig to 
įstatymo bus prašoma teis
mo išduoti isakvma uždarvti k*.*. 
ne namą, kuriame “bootle
geris turi kambarį arba 
kambarius išdirbimui ar 
pardavinėjimui svaiginamų 
likerių, liet tik tą kambarį 
arba kambarius.

Jeigu name yra keliolika 
ofisų, o tik viename ofise 
laužomas prohibicijos įsta
tymas. tai tik tas ofisas ir 
bus uždarytas. Tas pats su 
gyvenimui namais: kur yra 
trys šeimynos, tai tik tos 
šeimynos kambariai bus už
daromi, gavus teismo įsaky 
mą, kur išdirbama, ar par
davinėjama likeriai ir kur 
“bootlegeris tris kartus jau 
buvo teismo nubaustas.

Yra ir daugiau klausimi] 
ir gana painių, bet kitus tik 
teismas gali išspręsti.

Taigi šiuo laiku policija 
ne juokais pradeda kovą su 
“bootlegeriais.” Turi būti 
tik prieš rinkimus nori pa
daryti kraštą “dry.”

> Bostono ir apylinkės mies
telių policija pradėjo me
džioklę ant “bootlegerių.” 
DaUgiausia kratų ir areštų 
padarė Somerville ir Cam
bridge.

Distrikto prokuroras Bush- 
^nell padeda policijai sugau
ti ir nubausti ne tik “boot- 
legerius,” bet ir namų savi
ninkus, kurių namuose 
“bootlegeriai” darė ar par
davinėjo uždrausta skysti
mėlį.

Apie pusantro šimto Bos
tono “bootlegerių” turi su
sirasti naujas vietas, nes se
nąsias policija, pasiremda
ma taip vadinamu “Pad
lock” įstatvmu nori uždą- *■ » > 

ryti.

Šis taip vadinamas “Pad
lock” įstatymas išleistas ko
vo 16 d. ir veikia nuo birže
lio 14 d. Sulig šio įstatymo 
gali paduoti skundą teismui 
ir prašyti teismo, kad iš
duoti] įsakymą uždaryti na
mą, kuriame “bootlegeris” 
išdirbinėja arba pardavinėja 
likerius vyriausias valstijos 
prokuroras, distrikto proku
roras', policijos viršininkas, 
miesto arba valstijos policis- 
tas, arba dešimts legalių bal
suotojų to miesto. Bile kas 
iš tų gali paduoti taip vadi
namą “bill in eųuity,” vardu 
“commonvvealth,” pažymė
dami, kad tokioje vietoje iš
dirbinė j ama, parduodama, 
laikoma nelegaliai svaigina
mi gėrimai.

’ Teismas išklausęs liūdymų ' 
gali išduoti įsakymą uždary
ti tą arba tasjvietas, kur yra 
laužomas 18-tas konstituci
jos amendmentas.

Bet, kad gauti tokį teismo 
įsakymą, turi įrodyti, kad ; 
toje pačioje vietoje laike 
pastari]jų trijų metų “boot
legeris” už laikymą, ar par
davinėjimą, ar išdirbimą bu
vo tris kartus teismo nu-

. baustas, arba buvo išduota 
trys teismo indžionkšinai už
daryti vietą.

Dabar pakliuvę “bootlege
riai” ir namų savininkai 
diskusuoja ar toks “pad
lock” įstatymas nėra prieš 
konstituciją. Galimas daik
tas, kad byla pasieks Auk
ščiausiąjį Teismą, kur šis 
klausimas bus išspręstas ir 
visi abejojimai pranyks.
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SSVlVlIIcl" 
dieny prasidėjo lenkų legio
nininkų kongresas, šio kon
greso laukė visi ką-gi tokio 
paporis pan Pilsudskį.

Nagi nieko tokio. Užgė
rė Želigovskio žulikiškus 
darbus ir pasakė: “Vilnius 
pasilieka mano. Gavau jį 
dovanomis nuo savo karei
vių. Jie kovojo clel jo ir ati
davė man.”

Toliau sako: “Prieš de
šimts metų atgal buvome la-

SUSTREIKA
150 D ĮNINKU

PetersburiĄ Va. — Čia iš
ėjo Į streiką 150 darbininkų 
dirbančių D v dešimto Šimt
mečio Audenj įeių Kompani
jos dirbtuvėse. Jie nėra u- 
nijistai, bet čfe 
susirašys į unį

įbar turi būti 
ią.

bai susirūpinę dėl Vilmaus,_ Streiką paskelbė 
^įes tada buvome silpni. Bet 
dabar mes esiiine galingi ir 
visas ]>asaulis su mumis.”

kaipo 
protestą prieš darbdavius už 

nu kapoj imą algų, ir dabar 
-reikalauja algas pakelti. ------—-4...

Sovietų Rusijoj ruošiami 
teroro aktai ’

“HOMESTEADS”
Vidaus Departamentas pra

neša, kad 12,064.6 akrai že
mės Lake Apskrityje Lake- 
vie\v Land Distrikto, Ore-1 

gon valstijoj bus atidaryta 
“homesteads” pasaulinio 
karo eks-kart iviams. Jie ga
li siųsti prašymus Vidaus 
Departamentui nuo liepos 
13, 1928 m. Jeigu žemės lik
tų bus pasiūlyta generalini 
publikai nuo rugsėjo 22 d., 
1928 m. iki spalio 12 d. 1928 
m. Žemė netoli Paisley mie
sto. kur yra paštas ir arti 
gelžkelio linijos. Žemė tin
kama ganymui.

F. L. I. S.

Laukiama pasikėsinimo ant 
žymiųjų komunistu

“Kurjer AVarsz” kores
pondentas pranešė Varšu
von, kad'Maskvoje ant kelių 
fabrikų sienų išlipinta atsi
šaukimų, kurčiose gyvento
jai kviečiami kovoti su ko
munistų tvarka ir terorizuo
ti komunistų veikėjus.

Proklamacijose 
pranešama, 
būsią 
nistų 
čiami 
įdėti.

be to dar .pu 
kad netrukus 

terorizuojami komu- 
vadai.Gyventojai kvie- 
tam teroro darbui pa-

(“L. Ž.”)'

Berlynas. — Čia gauta ži
nios iš Rygos, kad Sovietų 
Rusijos laivyno viršininkai 
at-plaukė į Lietuvos uostą 
Klaipėdą kariniais laivais 
kai]) tik tuo laiku kada Len- 
kijos diktatorius Pilsudskis 
kalbėjo lenkų legioninin
kams Vilniuje.

Ant to laivo, kuris plau
kiojo KlaijM'dos pakraščiuo
se yra Jūreivi jos ministeris 
Unglovich, Admirolas Vik
torui', Baltijos laivyno ko- 
mandierius ir vyriausias 
raudonosios armijos štabo 
viršininkas.

Šeši iš laivų buvo torpedi
niai pakrančių laiveliai.

Šių Rusijos kariniu laivų 
atplaukimas į Klaipėdos pa- 
k rančius nustebino visus. 
Nugąsdino lenkus. Pilsuds
kis įgavęs kinkų drebėjimą 
ir sušvelninęs savo kalbą į 
legionininkus.

Šios žinios atėjo iš Rygos 
ir todėl apie jų teisingumą 
paliekame spręsti skaityto
jams.

Ar tik nebus lenkų paleis
ta “antis,” kad pasakyti 
pasauliui, “štai, žiūrėkit, 
Lietuva pasikvietė bolševi
kus i talką.”

RUOŠIA DIRVĄ BOLŠEVIZ
MUI

JU iii < a nt st o ten, Mass.—V o- 
kiečių publicistas Dr. Otto 
Iloetzecli pranašauja rimtą 
pavojų Europoj. Jis sako: 
“Revoliucija ir bolševizmas 
rinitai graso sugriaut ger
mano - romėnų civilizaciją 
Europoj. Suubagojusi ir 
nuskurusi Europa baigia pa
siduot bolševizmui. Tautų 
piovinės pagreitins katastro- 
pą. “Nesusipratimai didėja 
tarp Prancūzijos ir Italijos, 
Italijos ir Jugoslavijos, Lio 
tuvos ir Lenkijos.”

Taigi anot publicisto tau
tų antagonizmas ruošia dir-' 
va lx»lšcvizmui.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
SIŪLO DERYBAS KARA- 
‘ LIAUČIUJ ĘUGPIŪČIO 

15—20 D.
Liepos mėn. 23 d. Lietu

vos vyriausybė pasiuntė len
kų vyriausybei notą, kuria 
siūlomas sušaukti lietuvių 
lenkų delegacijų plenumo 
posėdis Karaliaučiuj laiko
tarpy rugpjūčio 15—20 d. E.

Jaeksonville, Fla.’—- 
si audra nuteriojo 150 mi 
lių plotą. Padarė milijo 
dolerių nuostolių. Iš 
dos audra persikėlė į 
gia valstiją. Čia išvartė' 
legrapų ir teleponų stulpu 
suardė geležinkelius. 5’ 
vienas geležinkelis liko 
paliestas audrus. Kartu, stt 
audra ėjo smarkus ir didis 
lietus. Pasidarė tikras įiojį-/ 
vinys. Vanduo išplovė ją*l 

vus ir daržoves. Ūk 
liko be nieko. Daugelis 
teko ir pastogės. Pac 
daugiau nuostolių negu Elo<^ 
ridos valstijai.

Į DU PONT UŽ SMITHĄ 
Jo prezidentiniai kampanijai 

davė $50,000
Neir York. — P.

Pont, General Motors kom
panijos vice-prezidefltas pa-* 
davė rezignaciją, kad kas 
įTeįtartų kompanijos, kad jį 
eina už Smithą, ir viešai pa^J 
reiškė, kaipo papr 
lietis balsuosiąs už ‘ 
jo leimpanijai pask^b 
600.
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Latvija skundžia Lietuvą 
Tautų Sąjungai?

Liepojaus Romnų geležinkelio 
klausimą, Tautų Sąjunga 
svarstysianti ateinančio] 

sesijoj

Latvijos spauda praneša 
šią sensacingą žinią.

Esą Latvijos uostas Lie- 
pojus negalįs išrutulioti viso 
savo pajėgumo bei darbin
gumo ir negalįs atnešti val
stybei tiek naudos, kiek ga
lėti! todėl, kad uždarytas 
Liepojaus Romnų geležinke
lis, kuris eina per Lietuvos 
teritoriją ir okupuotąją Lie
tuvą.

Latvijos seimo narys Gan, 
kuris 1927 m. dalyvavo 
tranzito ir susisiekimo kon
ferencijoj Ženevoj, • d<ibar 
pareiškė, kad toj konferen
cijoj buvę pripažinta, kad 
reikia rasti kelius ir būdus

POTVYNIAI LATVIJOJ 
SUNAIKINO PASĖLIUS

Žemės ūkio ministerijos 
žiniomis, potvyniai Latvijoj 
sunaikino 27,474 ha. žiem-

tranzitol kenčiu pasėlių, 84.345 ha.
vasarojaus, 76,500 ha. vasa
rojaus liko neįsėta. apsemta 
pevų 203,500 ha. ir 112,000 
ha. ganyklų.Nukentėjusioms 
ūkininkams šelpti „reikėsią 
išleisti ne mažiau kaip 20 
mil. latų. E.

susisiekimo bei 
kliūtis pašalinti.

Jis taipgi pareiškė, kad 
š. m. rudeninėj Tautų Są
jungos sesijoj oficiališkai 
bus iškeltas Liepojaus Rom
nų geležinkelio klausima* dr 
bus pasiūlyta tą geležinkelį 
atidaryti susisiekimai.

Esą galima, kad pati Tau-I NOBILE ĮGULOS GELBĖTO- 
tų Sąjunga paims šį geležin
kelį savo žinion ir tada at-l 

pulsiąs Lenkų Lietuvių gin
čas šiuo atžvilgiu, arba Lie
tuvai bus pasiūlyta leisti 
Latvijai pasistatyti tie de
markacijos linija tranziti
nėms operacijoms, stotis, kad 
ten priimtų prekes, vežamas 
tranzitu per Latviją.

, Čia tur būt yra Lenkų 
kombinacijos, slepiamos po 

t biznieriška kauke. “L. Ž/'
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JU BUVO VIENAS 
LIETUVIS?

ATSAKOMAS “RYTO” RE
DAKTORIUS PASODIN

TAS Į KALĖJIMĄ
Uždėtą “Rytui” Kauno 

Karo Komendanto bausmę 
2JXX) litų arba 2 mėn. kalė
jimo, ]). Krašto Al )saugos ‘ 
Ministeris pakeitė 1500 litų 
arba tiek pat, 2 mėn. kalė
jimo..

Neturint lėšų šią sumą su- 
.mokėti, liepos m. 24 d. 10 
vai., atsak. red. p. L. Jokū- 

Ibauskas jiasodinfas į kalėji- 
I ln«T

Klaipėdos “Lietuvos Ke-| 
leivis” praneša, kad šiaurės 
ašygalio lakūnų gelbėtojų 
tarpe buvęs ir vienas lietu
vis. Jis su kitais rusais gel
bėtojais Sovietų Rusijos lai
vu “Krassin" buvo išvykęs 
iš Rusijos pražuvusių ieško
ji. Jo pavardė esą Samai- 
lius. Prof. Samailius gyv. 
Rusijoj.

SUOKALBININKAI IŠBOM- 
BARDAVO PUODINYČIĄ?
Hammovd, Ind. — Rugp. 

14 d. įvyko ekspliozija In
diana Pattery kompanijos 
dviejų aukštų įstaigoje. Aj>- 
skaitoma, kad nuostolių pa- 
dare už $250,000. Sako, kac 
tuo laiku nieko nebuvę dirb
tuvėje. čia yra streikas ir 
todėl kompanija spėja; kac 
bus darbas suokalbininkų. 
Policija daro investigaoiją.
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Lenkų manievrai negresia 
Lietuvai

SĄMOKSLAS PRIEŠ LAT
VIJOS VYRIAUSYBĘ

Uždarytas profesinių sąjungų 
eentralinis biuras

Ryya, VII. 26 (Elta). Le
tos pranešimu, vakar Rygos 
apygardos teismo sprendimu 
uždarytas Rygos profesinių 
sąjungų eentralinis biuras. 
Sprendimas motyvuotas tuo, 
kad biuras varęs priešval
stybini darbą ir agitavęs nu
versti vvriausvbę. Be to, 
susekta, kad biuras priešval
stybiniam veikimui gavęs pi
ni.gij iš Sovietų Rusijos. Už
darytasis biuras ruošėsi da
lyvauti rudenį įvykstančiuos 
seimo 
miesto 
biuras 
Rygos

rinkimuos. Rygos 
tarybos rinkimuos 

jau dalyvavo. Apie 
profesinių sąjungų

centraliui biurą spietėsi ko
munistų šalininkai.

Ti r.s Olkusza Lenkijoj nuo 
traukinio žiežirbų užsidegė 
miškas. Sudegė 70 margu 
miško plotas. Nuostoliai la
bai dideli. E.

Gene va. — Tautų Sąj 
ga gavus Lietuvos vyriausy- 
bes notą dėl projektuojamu 
lenkų kariuomenės m 
rų be ilgo svarstymo ir 
tyrinėjimo pranešė Lietuvi 
ministeriui ]šrm. p. Vo 
marui, kad lenkų karino 
nės manievrai negresia 
tuvai ir nėra kuo rū

Tuo Tautų Sąjunga 
kartą pritarė lenkų “ 
gurno” žygiams.

LIETUVOS DALYKUI f 
AMSTERDAMO 0L

PIADĄ
Lietuvos olimpiados 

viai į Amsterdamą iš 
liepos 23 d., drauge su 
vių olimpiados dalyviais* J 
Lietuvos į olimpiadą 
lengvaatletai Radziulytė 
F. L. S.), Ražaitis fe 
Akelaitis (LGFS.) irklais 
dietis Sveminas; dvi 
kai Gedminas (LDS), 

likas ir Mumikas (M 
Jankauskas (Spartaji 

sininkai Vincą ir Ma 
eitis (LDS), simtumų 

jime Vitonis (tDS). .
i
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muitų politika gali labai 
blogai paveikti viso Krašto 
ekonominę būklę.
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K. J. KruMnakas, 
Federacijos 'Sekretorius 

180 Hale Arame, ‘ ’

Brooklyn, N. Y.

KLAIPĖDOS KRAŽTjD ūC 

KINKAI SKUNDŽIASI 
AUKŠTAIS VOKJE- 
- THJOS MUITAIS■. ■«

•
O

Vyriausybė prašoma daryti 
žygių, kad muitai būtu

♦

savo malonėms.
Kalvarijos vikaras, Ūdri

jos klebonas, A. Panemunės 
tėvelis

Kun. A. Grinevičius.

Verta
muose

SEKTINAS PAVYZDYS

1928 mė
mės

m. k

būti blaivūs ir nevartoti vi

ralu

kiekvienam turėti na

“SAPUITĘ?f

Artisto
STASIO PILKOS

v-j

lankėsi šiomis dieno

PADANGĖS
’Nęlinau, ar visoj įie- 

’ sunku įgyveni 
:'Tdtifagėj'. ‘T*er- 
jau pradėjo iš vi- 

Lietuvos miestų traukti į 
;tUD?ybų ieškoda-

"lyaira’us išsilavinimo 
daugiausia Šiaip 
ųt ‘ Ir ligšiol1<be

> slankinėja daug xiar- 
ikų. Vietiniams gyven- 

tarnybų nepakanka^ 
anai tarnaitei išstojus, de- 

-jos vietą. Kiekvie- 
žiūri, kad tik kokį litą 

tų kur užsidirbti, dėl 
kuone pešasi.

akulinės užsidarė, plyt- 
dėl nuolatinių lietų 

veikia. Žmonės tie- 
badauja. kenčia su vai- 
is kokioj lindynėj įlin

kite/ laukdami šviesesnės die- 
' .As. " Bet kažin, ar jiems 

»met prašvis toji dienelė ? 

tetrūksta čia ir elgetų — 
ir žydų. Jei kiekvie- 
etą, kiek jų į diejią a- 
• patenkintum, tai 

tai ir pats toks liktum.

SUDEGĖ Į IŪVĖ IR 
KAIMAS

i Liępos^ 14 ^užsidegė SąL 
iliitiškio lentpnlvė. Gaisi^į 

išsiplėtė ir sunaikino šali
mais gulėjusį yisą kaimą iš 
5 gyventojų. įGaisĮo ■ patj^ 
ryti huostoliai<didėllJ > **

Susirinkdavo nemaža 
ų ir šiaip maldingų 

tų, bei jaunuomenės. Į 
tinius mišparus priėjo 
ų kaip į kokius atlai- 

dieną buvo vaikų 
ojį Komunija. Septv- 

įt poni (beini, il
su de^ančion^ žvą- 

Tt&kose priešaky?

(viduj bažn.) bažny- 
įbai gražų įspūdį pa- 

Vaikučiaų beveik visi 
‘ apsirengę, bažnyčioj, 

e, kai{)• kokie atlėkę iš 
ius angeliukai, sugiedo

jo prie Švenčiausiojo gies- T t
r Nekaltas jų balselis 

-jo po visą bažnyčią, 
pagiedojo “Garbin- 

Šven.”

T*

u ar

žmonės ir gyvenimas tą pa-
į> faktu, y 

mieste
K) iš na-

buvo paVeikstaoŠė f ^6/aiz 
duota. Vaikai labai mėgo 
paveikslus, tėmydavo-imda
vo dabon, greitai if lengvai 
1 1 / -

Ilgo mano gyvenimo me
tais teko trijose bažnyčiose 
Dievui ir žmonėms tarnauti. 
Būtent: Kalvarijoje, Ūdri
joje ir ‘ Aukšt. Panemunėj. 
iVisųdmet ’ mėgau varg J*’1' 

ur vaikučius. Paaugusius] 
Vaikus mokiati. ‘katekizmų, 

ruošiau prie pirmosios' išpa
žinties ir pirmosios komjiui-* 

jos. Kalvarijoje, mano ap- 
skaitliavimu, per keturioli- 
ką metų, galėjau išmokinti 
vaikų ir privesti prie pirmo
sios Komunijos 2,800. Ūdri
joje nemažiau 960, dar ir 
Panemunėj 1910 metais mo
kiau ir į 100 pirmą kartą 
priėmė šv. Sakramentą. Vi
so, mano mokinių galėjo bū
ti 3,860, tai nemaža parapi
jėlė. Ar blogai, ar gerai mo
kiau — nežinau. Dievas ži
no, bet užaugę ir subrendę 
mano mokiniai atsimena ir 
supranta mano mokymo me
todą. Mokindamas laikiausi 
pavyzdingo metodo, vaiz
džiai piešiau rodydamas se
nojo ir naujojo įstatymo pa
veikslus. Taip pat sakra
mentai, dorovė ir nuodėmės

barku Nemune atsitiko dide- 
lė nelaimė. Apie 17 vai., kai 
riš Kauno atplaukė- garlaivis, 
8 besįmaudančto vyru grupe 
panori)1 pą^hfukioti* po gar
laivio sukeltas bangas, lieti// 

tas jų noras baigėsi labai 
liūdnai: visi 8 pradėjo skęs- : 
ti. Jei nebūtų .atvykusi pa
galba, visi 8 būtų paskendę, 
tačiau žmonėms pasisekė 5

Aaaęrikos Uetuvių R. K Fe .
-------
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rįuęjųįsįį5111^^0 atsimindąvo/jĘaj^nį' (įįį.*
Visi Federfldįo* skyriai i/" 

drąs^ijo* bei Ctentraiinių 
toHĮbrljų kuopos, malonia 
kvle&amos pradStfl rengtis

jViešąją komuniją daryda
vau birželio mėn. įr veį vįe- 
fei-* kvotimai, eilės ir bendri 
pietūs, galop atminimai do^ 
•vanėles dalindavau. Metai 
ir aplinkybės mano moki-

*

Šefeldas. Niekur 
sti negalėjo. 

Vaejol). meffii žmonės apie 
Šefeldą jau užmiršo.

Tik nelauktai, netikėtai 
šiomis dienomis kriminalinė 
policija išaiškino, kad Šefel
dą nužudė broliai Antanas 
ir Andrius Kundrevičiai. 
Antanas Kundreyičius jau 
miręs. Andrius ^ąulaikytas 
prisipažino, kad jis su bro
liu dėl asmeniu- keršto, 
■dviem kirvio smūgiais už
mušė Šefeldą. . Lavoną su
vynioję raudeklan išnešė iš 
trobos, įmetė duoliėn ir už
vertė akmenimis.

Dabar lavono griaučiai 
rasti. Nužudę ir pakovoję 
Šefeldą sugrįžo trobon, pa
ėmė 3000 ob. ost. markių, 
šautuvą ir revolverį.

Nakties metu Šefeldo bu- 
tan juos įleido Šefeldo tar
naitė Apolonija Mačiūdaitė, 
kuri dabar, drauge su And
rium Kundrevičium padėta 
kalėjimam

“Liet. Kel. ” pranešti, kad 
Klaipėdos Krašto gyvulių 
sunaudojimo bęhdipyp Pa
gėgiuose pasiuntė Klaipėdos 
Krašto gubernatoriui vien
balsiai priimtą rezoliuciją, 
kurioj prašo Centro Vyriau
sybę daryti visus galimus 
žygius, kad Vokietija suma
žintų muitus ir kitus mokes
nius už Įvežamus iš Klaipė
dos Krašto gyvulius Į Vokie
tiją.

Tas ypač yra svarbu, nes 
Vokietijoj skerdžiamųjų gy
vulių kainos atpigo ir e- 
sant aukštiems muitams gy
vulių įvežimas Vokietijon iš 
Klaipėdos Krašto darosi be
veik visai negalimas.

I •»

Draugija konstatuoja, kad 
į kiaulių auginimą tas jau 
atsiliepė. Kadangi gyvuli
ninkystė yra svarbus ūkinių- 

V Ai p i jamų šaltinis; t ar tokia Į

ištraukti. Prigėrė tik 3 jau
ni žydai, būtent: Žarniekis, 
; lerkoveris ir Fainbergas. 
Visi jurbarkiečiai dėl Jos 
nelaimės labai sujudę. Žmo
nės ypač piktinasi vienu žve
ju, kris, nors ir matydamas 
nelaimę, vis dėlto atsisakė 
duoti tinklą, su kuriuo gal ir 
visi skęstantieji būtą pasise
gę išgelbėti.

Jaunuomenė (dora) pa-

KUN. ALBAVIČIUS 
LANKĖSI VILNIUJ

Kaunas. — Kun. Albavi- 
čius sugrįžo iš Vilniaus ir iš
keliavo pas savo gimines 
Lazdijų apylinkėse. Vilnius 
svečiui padaręs blogą įspū-
<1į: toks apskuręs, apšepęs,

dabar vakarais ilgisi,
maža tvarkos, lenkai viską
slegia. Bet tenykščiai lietu
viai drąsūs ir, nė kiek oku
pantams nenusileisdami, at
sidėję kovoja už savo pa
vergtus teises.

tj^eš'imt Klaipėdos lietuviu
skautu savo laivu “Bu-

Kiti amerikiečiai kunigai
taip pat išvykę pas savo gi

toj ir Danijoj. Ke-
mines. išskyrus pora, kurie

Uėjė užtruko 12 dienų, 
oj skautais rūpi-

tuo tarpu gyvena Kaune.

Lietuvos garbės konsu-
Aržttolupiai (Šakių apsk.)

8 p.

Klaipėdon.

Siame kaime š. m. birželio
uiėn. 15 d., užėjus perkūni

nutrenkta ūkimnkaitė
Slapikvtė.

JGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
*AMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ, 

TAIIŠRAŠYDINK J-* ~
GBA2IAŪSĮ VAIKŲ T.AIKEAŽTĮ

H
b^paveikdų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraččiai,

Piesos vaiku teatrui. Žinutes iš gimtojo kraš

tais piešia K. ŠIMONIS ir Uiti

Vienas Nr, susipažinti siunčiamas veltui.

£•< 'Adresas: “Sauhitčs” Admlnistndja JurbariĖB *

GAISRO NUOSTOLIAI
Šaldutiškrš (Utenos ap.). 

Liepos 14 d. užsidegė Saldu
tiškio lentpiūvTų-Gaurai iš- 
siplėtė.ir suUai|aaa^šį|liĮ$ris 

gulėjusį riša kaimą iš 5 
gyventojų.

Gaisras tęsėsi apie 12 va
landų. Ugnis sunaikino per 
100.000 knb. metini neap
dirbtos miško medžiagos ir 
dideles atsargas dirbtos ihe- 
džiagos. Nuostolių, apskai
čiuojama, būsią padaryta a- 
pie 1 milijonas litų. Nuo 
gaisro ypač daug' nukentėjo

MOTERŲ ŠVENTĖ
AZfūdi- (Vilkayiškio ap.). 

Liepos mėn. 8 d. L. k. mote
rų s-gos Alvito skyriaus 
šventė savo metinę šventę. 
Pamaldoms visos to draugi
jos moters organizuotai atė
jo į bažnyčią, nešinos savo 
naująja vėliava. Po sumos 
įvyko j ii vėliavos pašventi
nimas. Po pamaldų įvyko 
“moterų” ir visų kitų kata
likų susirinkimas. Čia gerb. 
kun. Steponaitis laikė įdo
mią paskaitą apie katalikų 
veikimą: ‘‘Kaip katalikai 
turi veikti šiais laikais.” Už 
taip gražią paskaitą gerb. 
kunigui esame dėkingi.

Po susirinkimo “mote
rys” nuėjo į parapijos salę: 
ten jos padoriai ir skaniai 
pasivaišino.

MIRĖ BEMELŽDAMA
Kasiuliai (Airiogalos v., 

Raseinių apskr.). Liepos 9 
d. Kasiulių k. bemelždama 
karvę pil. Q. Morkuvienė 
staiga mirė. Ji sirgo širdies 
liga ir nuo jos mirė.

“ŽVAIGŽDĖ”
_ . - ** ' - Z *1 1 «

Kiekviename “Žvaigždys” nu
meryje pilna įdomių apsakymSlįų, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rin^tų^nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune. £

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

nius išskirstė. Į kitas para- 
pijas, į kitus apskričius pe
rėjo,^nęt užjūriu — Ameri
kon nukeliavo Garbė Die
vui, ačiū mano mokiniams, 
vieniu- ir kitur gyvendami 
manęs neužmiršta. Lankant 
Kalvariją maloniai sveikina 
ir pasisako, kad mano esą 
mokiniai. Amerikoj gyven
dami atsimena Lietuvą, jau
nas dieneles, kada katekiz- 
mo mokėsi ir savo mokyto
ją. Be to, Ūdrijoje 17 metų 
klebonaudamas turėjau geni 
tarnų, kaikurie jųjų taip 
pat Amerikoj atsidūrė. Vie
ni ir kiti, vadinasi mokiniai 
ir tarnai neužmiršta manęs 
— atsimena, laiškus rašo iš
reikšdami savo palankumą 
ir dėkingumą, dargi, tartum 
atlygindami dovanų atsiun
čia.. . Jųjų dovanomis kas 
metai Birštono minerali
niuose vandenyse nusiplauju 
ir dangstausi. Šiųjų Ame
rikos miestų lietuviai ir lie
tuvės mane pamena: Chica- 
go, Ilk, Sheboygan, Wis., 
Boston, Mass., Grand Ra- 
pids, Mieli., Buffalo, N. Y., 
dar Montreal, Canada.

Aš laikydamas šv. mišias 
būnu Amerikoj ir visus pa-' 
žįstamus maldomis atlankau, 
vėl lankau mylimąsias vie
tas Kalvariją, ypač Ūdriją neužmiršk, apteik gausioms 
kur malonių ir nemalonių 
dienelių turėjau. Šiuo vi
siems geradariams šv. mišių 
aukotojams, širdingiausia a- 
čiū .tariu. Viešpatie Sveiku

A$ A. L. R. K.
4*. « ?
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A. L. R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio suva
žiavimas Įvyks rugpjūčio 12 d., 
1928, Lietuvių Šv. Petro para
pijos svetainėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass., 1 vai. 
po pietų. Prašome visų sky
rių atsiųsti hodauglausia ats
tovų į šį suvažiavimą, nes yra 
metinis ir paskutinis prieš A 
L. R. K. Federacijos seimą. 
Taipgi prašome atstovų atsi
vežti gerų įnešimų dėl labo or
ganizacijos.

Apskričio Valdyba:
"‘'"Pirm. V. T. Kudirka, 

Rast. J. Čeikiutė, ' 

Ižd. J. Verseckas.
i . t. ■

žemės ūkio ministetnja.

Antaliepte (Ežerėnu ap.)
Antalieptės vid. mok. Iv kl
mokiniai, apleisdami
kyklą, bažnyčioje viešai pa
sižadėjo būti blaivūs ir ne
rūkyti. Mokykloje paliko to
ki^ turinio aktą: 
tais, bii-želio 15 diena,
žemiau pasirasę I
d-jos vidunnės mokvklos
Antalieptėje mokiniai, pa
baigę Iv-tunas klases, Die
vo akivaizdoje pasižadėjome

sai stipriu svaiginamųjų gė
t ai p pat norūkvti.

Pradžia gana gera, tik rei
kia čia dar palinkėti, kad tie
jauni pasnyzčliai ištesėtų
iki- galo?

MAŽAS 1
• * r

Iš Kauno autobusu stoties
kasdien išvažiuoja 80 auto
busų, kūne perveža per 1000
žmonių.

Ką tik išėjo iš spaudos!

Nauja Knyga

JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rinitų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

ta gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą pnsiųskit uz
3c. pašto ženklelį.

DARBININKAS”
336 B’wsy, Sd Boston, Mass.

AUKSO ALTORIUS

.50JUODOS (prastais minkštais viršeliais).
- JUODOS (prastaisįkieįais girdeliais)

JUODOS (geresnės pokštais viršeliais)-
JUODOS (geros odos viršeliais)
BSALTm 'Mtrioidos vi^elfeis)-

v. BATUTOS‘'(ėėluloidos^vitlellais, su kryžęliu)------- $1.15

$1.00

HnH.ųVi^L-fiisakymųs siųskite sekančiu antrašu

rtbuuRJ nhipiffrMTVtfaft**
366 West Broadway
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X4‘Mano draugę! Jakyk ‘save dovanų ir visą gyvenimą bu- 
ne kuo kitu, kaip mokyklos
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lankytojų ir mokinių. Nemą-

ftžkytis, kad tavo pajėgos 
pilnai subrendusios ii>issi- 

- ■ vysčius os ię kad tavo cha- 
rakteris ir/ Hela jau. įgavę 
tikrą formą ir negali būti

■
—mokinys.

'X /

-geresni.. , •
Krikščioniui nėra pabai

giamo kurso: jis amžinai 
mokinys ir iki pat kursto

vo laikomi prastais ir kvai- 
’ ais, paskui stebino savo kal
ių išmintimi.

j • 
- Nuokogitai? 7

Nuo to, kad juose visumet 
buvojo toji besiveržianti jė
ga, kuri kiekviename žmo
guje būnapaprastai tiktai 
jaunatvės metais, kada jisai 
mato prieš save žygius, už 
kuriuos dovana jam būna vi
suotinas rankų plojimas, ka
da jam žybčioja lenktajuos-

Drotėia. A 
tymais,, 
iątlnUi ^ĮĮaiįs^Tpųj visokių 
mokslo kursų visiškai maža 
pasistūmėti jį tepri versi; 
kartais šitai jį net suman
ko ir trukdo jo paties'savis
toviam vystymuisi^ Jįę yra 
nesulyginamai didesnėje 
priklausomybėje nuo sielos 
būklės: kaip tik imu siausti

T; -• ■, j . w. .

ir nuo-

r geismų aistra, jis štai jau ir 
pasielgia aklai ir kvailai, o 
jeigu siela rami ir joje ne
verda Jokis gęismas, jis ir 
patsai nušvinta ir protingai1 
pasielgia.

Protas yra palyginamai 
aukštesnysis sugebėjimas: 
bet jisai įgjrjamas ne kitaip, 
kaip geismų aistros nugalė-
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Pagal paprastų prigimties 
eigą, žmogus pilno savo pro? 
to išsivystymo pasiekia bū
damas apie trisdešimties me
tų. Nuo trisdešimties iki 
keturiasdešimties dar jo pa- 

- jėgos šiaip taip eina pir
myn; o jau po šio laiko ja
me niekas nesijudina, ir vis- 

• ką, ką jisai kuria, sukuria 
ne geriau, bet dar blcgiau ir 
šalčiau, negu pirma. Bet su 
krikščionimi to nebūna, ir, 
kur kitiems pabaigiamumo 
riba, ten jam tikroji pir- 
myneiga tiktai prasideda. 
Patys' gabiausieji ir patys 
gausiausia apdovanotieji 
žmonės, persirito už ketu
riasdešimt metų amžiaus, 
bunka, nuilsta ir silpnėja. 
Perrinki visus filosofus ir 
pirmuosius ir visapasauli- 
nius: geriausias laikotarpis 
jiems buvo jų pilno vyrišku
mo metu; paskui jau jie pa
mažu išsigvvendąvo iš, savo 
proto, o senatvėje įpuldavo 
net kūdikystėm Atsiminki 
Kantą, kuris paskutinius 
metus visiškai nustojo at
minties ir mirė, kaip kūdi
kis.

Bet pažiūrėki gyvenimą 
visų šventųjų: tu pamatysi, 
kad jie protu ir dvasia tvir
tėjo kartu su suglebimo bei 
mirties besiartinimu. Net ir 
tie iš jųjų, kurie iš prigim
ties negavo jokių ypatingi] 
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lis tolis' turis tokios vitio-’-bmu- Drotų turėjo tikt
jančios galios jaunikaičiui. | 
Užgeso prieš jį tolis ir žy-| 
giai — užgeso ir besiveržian- [ 

ti jėga. Bet prieš krikščio- J 
nį amžinai žėruoja tolis, ir j 
matomi amžini žygiai. Jis, j 
taip jaunikaitis, alksta gy-1 
veninio kovos;. jam yra su | 

kuo kariauti ir yra kur pir-1 
myn žygiuoti; todėl jo I 
žvilgsnis, atkreiptas į patį | 
save, nuolat švintąs, atiden-J 
gia jam naujus trūkumus | 
pačiam savyje, su kuriais! 
reikia kelti naujas kovas. [ 

Tad ir visos jo pajėgos nei 
tik negali ‘jame užmigti ar-1 
ba-nusilpnėti, bet dar nuo-J 
lat atsigauna; o troškimas | 

tapti geresniu ir užsitarnau-1 
ti ranki] plojimus danguose I 
suteiika jam tokių paragina-1 
mųjų akstinų, kokių di
džiausiam garbės mylėtojui 
negali duoti ir jojo nepaso- 
tinamiausia garbės meilė. 
Štai priežastis, kodėl kri
kščionis tada eina pirmyn, 
kada kiti atgal, ir kodėl jis 
tampa, tuo labiau, protin
gesnis.

Protas nėra aukščiausias' 

mumyse gabumas. Jojo pa
reigi] ne daugiau, kaip po
licijos: jis gali tik atvesti 
tvarkon ir pastatyti į vietas 
visa tai, ką mes jau turime. 
Jis pats nesijudins pirmyn, 
kol mumyse nesijudins visi 
kiti gabumai, nuo kurių jis 

k

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ j
ARBA Ii LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER I 

KLAIPĖDĄ

tie žmonės, kurie nesubiauri 
no jį vidujiniu auklėjimusi.

Bet ir protas neduoda 
Į žmogui pilnutėlė galimybės 
veržtis pirmyn Yra dai 
aukštesnis gabumas: jo var
das — išmintis, ir ją 
gali duoti mums tik vienas 
Kristus. Ji niekam iš mūsų 
nedalinama gimstant, taip 
pat niekam nėra Įgimta, bet 
ji yra dangaus palaimos pa
darinys. Tasai, kuris jau 
turi ir protą, ir sąmojų, m 
kitaip gali gauti išminti, 
kaip dieną \ir naktį jos mels
damas, dieną ir naktį josios 

Į prašydamas Dievą, prives-

damas 2n karve’*
lio ramumo ir viską savo vi
duje tvai-kl’d&^as ’1igf'di
džiausios, kiek, duodasi pa
siekti, skaistybes ir patiktu- 
yėins šios dangiškos viešnios, 
kuri bijosi tokių pirklių^ kur 
sielos viešpatavimas nebeat- 
vestas tvarkon >r nėra visa
me kame pilnutėles edrmes 
jbei sutairmo. O kai jau .ji 
įžengia į namus, tada žmo
gui prasideda dangiškas gy

venimas ir jisai pajunta vi
są stebuklingąją saldylię bū- 
ti mokiniu._ Viskas jnm lie-
ka mokytoju; visas pasaulis 
jam — mokytojas.: niekšiau- 
sias žmogus gali būti jam 
mokytoju. Iš pačios papras
čiausios patarties jis iš- 
trauks patarimo išmintį; 
kvailiausias dalykas atsigrįš 
i jį savo išmintingąja puse, 
ir ištisa visata stos prieš jį, 
kaip viena atskleista mokslo 
knyga: užvis daugiau jis 
?enis iš jos brangenybių, to
dėl kad užvis daugiau gir
dės, kad jis dar tik mokinys. 
Bet jeigu jam tik akimirkai 
dingtels, kad jo mokslas jau- 
pabaigtas, kad jis jau nebe 
mokinys, ir jis Įsižeis kieno 
nors pamoka arba pamoky
mu, išmintis staiga jį apleis, 
ir jis pasiliks patamsūse, 
kaip karalius Sakinomis 
paskutiniąsias savo gyveni
nio dienas. “Šaltinis”

Iš Katalikų Gyvenimo

✓

X

------- -ANT-------
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

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

Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais 
Geras valgis ir mandagu  ̂patarnavimas
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
Išpildomi laivo orkestro^, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

5 •.

1

■ if.

v ‘
«

z

•. £> -

m

h* ■

D

v.

F

f

$12 5

KAINOS 
IŠ KAUNO 
Trečia Klesa

Valdžios Taksai 

Ekstra

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi puri...$181 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia II 
Klesa) ....$122.00 
labi pusi.. 203.50-

KAPUCINŲ ORDENO 400 
METŲ SUKAKTUVĖS

Kapucinui ordenas, pran
ciškono Matheo da Basčio 
pradėtas, popiežiaus Kle
menso VII, 1528. VII. 3. ta
po pripažintas savistovia 
pranciškonų šaka. Šių ketu
rių šimtų metų laiku kapu
cinai davė 5 Šventuosius, 9 
palaimintuosius ir ypač di
delį skaičių garbingųjų ir 
Dievo tanių. Žymieji kardi
nolai, legatai, pasiuntiniai ir 
Bažnyčios diplomatai būva 
ir iš kapucinų ordeno; buvo 
taip pat ir mokslininkų te
ologų kaip Jokūbas iš Cor- 
ella, Ambrosius Lombez, 

[Pranciškus iš Paryžiaus, 
[Zaccaria Boverio, Bernar

das iš Picųuignv, Thomas iš 
Charmes, Carlo G. Triassi- 
ni, Geremia dei Beneditti ir 
kiti. Dabar kapusinų orde- 

[nas turi virs^lO.OOO dvasiš

kių (iš jų 30 vyskupui ir ar- 
|kivyskupų), kurie gyvena 
[daugelyj tūkstančių vienuo

lynų ir ligoninių. Kapuci
nus veda tėvas Melchiore da 
feėnisa. Kapucinai yra daug 
[nusipelnę ir misijoms, ku

riose už tikėjimo platinimą 
daugelis jų žmonių tapo 
kankiniais. Dabar 53 misi
jų srityse yra 1,200 kapuci-

nų, Brazilijoj, Čili, Eritrė
joj, Pietų Afrikoj, Seišelyj, 
Sirijoj, Arabijoj, Kinuose, 
Filipinuose, Australijoj, 
Konstantinopolyj ir Bulga
rijoj. Kapucinų ordenas tu
ri savo 53 provincijose ir 
provincijų komisarijatuose 
su 513 vienuolynų ir 359 li
gonių—prieglaudų 4,494 ku
nigus. 1,772 klierikus ir 2,- 
931 brolį. Trečiasis ordenas 
turi 9,010 ordeno apylinkių 
su 1,141,450 narių. “Rytas’:

i
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Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingą naują 
karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, tad 
kuomet ateisite klauskite lietuvio salesmano.

'■s. 1T-

4%

■/-

Suvirs 750,000 naujų Chevrolet kelyje 
nuo Sausio 1-mos, šiandieninis Chevrolet 
yra pirmas pasirinkimas Tautoje dėl 
1928. Ateik ir pasižiūrėk šį žavėjantį 
karą, kuris turi savyje dešimt tų padir
bimų ką dabar reikalauja pirkėjai pirk
dami karą.

9

Chevrolet Motor Companyį
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GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS
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IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O:
“ESTONIA” ___________ ___________________Rugsėjo 1-mą

,•* POLONI A”    _______________________ Rugsėjo 8-tą 1

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALTIC AMERICA’ t INE' ’

■ NEW YORK, N. Y.:'

i . t r

R BRTDGE STREET 
Union Trust Bldg. 
315 So. Dearborn Street
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LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

DhKtausIu Ir Greičiausiu 
Vbirfeffltj Garlaivi n 

COLUMBUS 
arba kitais Mos linijos 

latrais
Tik 8 dienos vandeniu 

Puiktjs 3-čios ktesos kamba
riai—tik mieanmletf 1 

Pas blle vietini agentą arba 
W STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN 
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NAUJAS KATALIKŲ DAR
BININKŲ INTERNA

CIONALAS
Liepos 16 dieną susirinko 

Kolne per 400 atstovų kata
likų darbininkų sąjungų iš 
įvairių kraštų. Išklausęs 
tris pagrindinius referatus: 
‘•Luominių sąjungų esme.” 
“Darbininkų klasė ekonomi-, 
niame ir socialiame -dabar- 
ties gyvenime katalikiško
sios gyvenimo filosofijos 
šviesoje” ir “Darbo -atlygi
nimas šių dienų ekonominia
me ir socialiniame gyveni
me katalikų pasauliožvalgos 
šviesoje,’ suvažiavimas vien
balsiai nutarė 47—VII. į- 
kurti katalikų darbininkų 
internacionalų. To interna
cionalo buveinė pasirinkta 
Utrechtas. Olandijos mies
tas. J^irmas internacionalo 
prezidentas dr. Joos. vokie
čių parlamento centro atsto
vas.

To naujo katalikų darbi
ninkų internacionalo įkūri
mas yra labai reikšmingas. 
Jojo programos pagrindu 
padėti Šv. Tėvo Leono XIII 
garsi os enei klikos ‘ ‘ G ravės 
de communi” dėsniai. Nu
matoma, kad šis internacio
nalas bus didele jėga kovoj 
su besiplėtojančiu bolševiz
mu.

\ -* *

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
IMS and 983 Commonvvealth Avė.

ARI.INGTON: Arlington Anto Co.
450 Massachnsetts Avė.

ATI.ANTIC: North Qnlncy Garage, 151 
Haucock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
Chelsea Sq.

CHARLESTOIVN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Maln St.

v
EAST BOSTON: Warnock-Lynch 

tors, Ine.. 944 Saratoga St
SOUTH BOSTON: Dailey Chev.

664 Broadreay
CAMRRIDGE: Cambrldge Motor

277 arui 308 Maesachueetts Avė.
MEDFORD: Atton A .Tone*, Ine.. Med

ford. Sqnare
MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Steek 4 McAdam, Ina 
WEI.LHSLEY HILLS: Stack & Mc

Adam Ina

NEWTON: Stnart Chav. Co., 431 Wasb<, EAST MII.TON: Alfro<l East 
iogton St.

NONANTUM: Silvor Lake Chev. Co,
444 Watertown St.

NE1VTON HIGHLANDR: Woo<lworth
Motor Co.

HYDE PARK: .T. J. Delaney, 1243 
įlydė Park Avė.

MALDEN: Frame Motorą, Ina, 144
Excliange St

DOROHESTER: Columbia Chevrolet
Ina. 617 and 399 Columbia Road
(Uphams Comer)

NORIVOOD: Fenton’s Garage
QUINOY: Waahlngton St Garage, Ine,

216 IVashfngton St 
DHDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet

Oompany, IVashlngton St.
EAST BRATNTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine, 

67 Chelaea St
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue

Hlll Avė.

*'

WEST ROXBURY: Mt. Rope Motdl 
Sales, 1782 Centre St. ’ '

ROXBURY t Grove Hali Chevrolet Coū 
, 458 Blue IMU Avė. _
READING: Bal-Don Chevrolet Ina jį 
REVERE: North Shore Chevrolet Cftj; 

1459 N. Shore Rd.
ROSI.TNDALE: Mt. Hope Motor Salėse 

415 įlydė Park Avė. j-
WAKEFIETJ): Maln St.. Chevrolet Oo« 
TVALPOLE: IValpole Auto Stn., I 

19 Stone St.
TVALTHAM: Robert G. Pease, Jntt 

703 Maln St
WATERTOWN • Dantels Chevrolet (Mį 

647 Mt Aubnrn St 
(WEST NEWTON: W. J. Forte “ 
50 Davts Avė.) 
VVINTHROP: Gordon G. Fullert 
57 Putnam St ~-'i

1VOBURN: I.ynch Motor Sales, Ii 
40 TVlnn St ę-

Q UVA L. I^TiY A^T L’O W C O S

Mo-

Co.,

Co.,

VANAfiAIČffl DAINOS 
MOKYKLOMS

Jau išėjo išspaudos “Dai
nuok” H dalis.- Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite [‘Darbininke” 

366 Broatburaij, So. Boston, 

Mass. Mes turime-visas Va
nagaičio kompozicijas.

Kas įtikės ne į laikinus, bet 
į amžinus dalykus, tas ir gyve
nimo audrose jausis kojomis 
bestovįs ant tvirtos žemės ir 
galvų beturįs saulės spindu- ino^ 

(“Ūkininkas”) liais apšviestų.—daudius.
r“*' ' "v* ' i

v.’-- ; . S'
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PRAŠALINO LABAI SUNKŲ 
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMĄ

Panelė Lucy Moore, Choraw, S. 
C., sako: Nupra-Tone yra alSiaky- 
mas jos maldavimą. Ji labai ken
tėjo nuo užkietėjimo. Jos skilvio 
stovis toks buvo, kad ji daugiau 
nemanė pasiderėti valgiais. Po 
vartojimo Nuga-Tone į trumpą lai
ką ji parašė, kad ji pasveiko ir 
užganėdinta pasekmėmis ir gali 
valgyti ką tik nori be baimės.

„Nuga-Tone tnri stebėtiną regu
liavimą. Jos pagelbėjo virš mili
jonui vyrą ir moterų-ir grąžino 
jiems sveikatą ir stiprumą. Kai 
kūrie turėjo prastą apetitą ir men, 
ką virškinimą, kitiems kenkė ga- 
sai ir raugėjimas, turėjo chroniš
ką vfdurią užkietėjimą, menkas 
kepenis, inkstas arba pflslės įri- 
tavimą, galvos skaudėjimą, svai
gulį, praradimą svorio ir stipru
mo, prastą miegą, silpnus organus 
ar panašias nesmagumus kas teik
davo nesmagumo. Jei turite vie
ny iš tų trubeŪĄ jfta- turėtumėt 
„vartoti Nuga-Tonė. Jūs galit jas 
gauti kur gyduolės yrtr pardhoda- 
‘ '-ftej vrrtflga Tteturi'ją
_įke, reikalaukit, kad jin užsa- 

kytU jums iš olselio Vaistinės.

; g -

TĖMYKITE!
C . s

Šiuonii pranešu L R. K. 
A. pavieniams nariams, k 
mūsų gegužinė bus 19 d. mg-~ 
pifičio (August) Maironio 
ke, "VVorcester, Mass. P 
suvažiavimų Norvvoode, ] 
atstovai nutarė, kad su: 
piknikų dėl padengimo 
mūsų leistam atstovui į 
tų seimų. Tad mūsų prie 
ir sukelti kapitalų ir i 
atstovui tuojaus atmokėti* 
stovas daug naudos padart 
pribuvę išgirsit iš rago* 
Tad mes, worcesteriečiai, 41 
98 kuopų pavieniai n*” 
šaukiame jus broliai ir 
atvykti pas mus 
veninio sąlygos terdiia, o 
jus maloniai priimsim ii 
būsit pilnai nžganMintu

♦ J*.
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tai tvirtina, būk Lietuvoje 
esanti įsigalėjusi nuomonė, 
jog valdžia norinti kuogrei- 
čiausiai susitaikyti su len-

■i

Piktas, kaip Įsiūtus kate.

$mce per
V iri i i rs a s

$ M J < South Boston, Mass.

A

Published evriy TUWĄY ERIDAS

Telephono South Boston 0620

Nors Hooveris buvo nomi

eželio mėnesį, bet o- 
ficialiai jam pranešė apie 

‘ tiigp- ll-tą.
dieną jįs pasakė savo

programinę kalbą. Kaip iy
rrikčjo laukti, jis iškėlė į pa-
dangės republikonų partijos 
tariamuosius nuopelnus. A-
pie suktybes jis teužsiminė
tfik tiek, kad abi didžiosios 
politinės partijos turėjusios 
sukčių4>olitikierių. Žinoma,

su, taip sakant, gerų, linkėji-

Halinio progreso apoteoza. 
Jis giria ir'pralia-

. 'jei Tė-

publikonai liks prie Valdžios. 
Hooverio Jkalba^ al^i

sakant, nesukėlė' entuzijaz- 
irio spaudoje. Eilinis pilietis 
neras jdje įkvėpimo ir pėr-
skaitęs—jei turės kantrybės
perskaityti iki galo 
puls į ekstazą. Streikuojan-

tuvos valdžios oficiozas
Setuvbs Aidas” rašo št^i

’JT* \ . J. ... -j

kad pavojingą yra primesti 
piliečiams, jų pirma prie to 
neprirengus, ką hots tSkib, I 
prieš ką jie yra griežtai nu
sistatę. Užtat jų oficiozai 
iškalno “prirengia” pilie
čius prie nėmaldnių nėtikė- 
tumų. Pav. “Lietuva” ir 
‘‘Lietuvis” ilgz laiką įrodi
nėjo, kad bus kur kas geriau 
pakeitiis kOnstįtuci ją - “iš-

,gal iš tikrųjų BEN- 
2DRADARBL\UDAMA PO
ETIKOJ SU VARŠUVA 

jų pabr.) Lietuva dau- 
laimėtų, negu Iigšiol.

i, kad ateity galimas bū- 
tų naujas politinis veiksnys

■g-rytų Europoj BENDRAS mintingo prezidento” dekre- 
LENKŲ FKON-Lu ^uot “kvailų seimo ats-

, (mūsų pabi-.j 'tovlį” nutarimu. Taip “pri- 
ų sprendžiamos reiks- rengę” piliečius, pakeitė

7 artimoj Pabaltu, o di- konstituciją dekretu, 
odelės įtakos — visais kitais A . o.

Wti liečiančiais I Ar ir valtoos ofi-
< i.— T. sv>, ciozas Lietuvos Aidas Simais. > Lietuviu ben-! .. . v . ...

darbiavimas s0 lenkais nesa« 0P>nU9 pne
l svarbi politinė problts 
į kurią pasvarstyti mums 
o metu ypač reikalinga.’’

nomet oficiozas pradeda 
apie bendradarbiavi- 

i’ Varšuva ir apie ben- 
lietuvių lenkų frontą,

giliai susimąstyti.įkais, bet kokia kaina — tai 
ūks gali būti bendradar- jau valdžios sekretas. Tau- 
vimas ir bendras frontas tų Lygos tarybos posėdis jau 

lietuvių ir lenkų? Lie- nebetoli. Taryba susirinks 
$Uvio akimis žiūrint, bendra- bene paskutinę šio mėnesio į 

irbiavimas būtų galimas, dieną ir lietuvių lenkų klaū- 
lehkai grąžintų Lietuvai j simas užims svarbiausią vie- 

i užimtą Vilnių. Len- tą. Kitų tautų atstovų spau- 
^o akimis žiūrint, bendra- dimas į Lietuvos delegaciją 

biavimas yra įmanomas, bus milžiniškas. Jei tiesa, 
lietuviai atsižadės Vii- kad ir valdžia yra linkusi 

Maus ant visados. Bet koks taikytis su lenkais, tai yra 
įh būti bendradarbiavimas, didelio pavojaus, kad, bent 

ES bendras frontas, kai nė oficialiai, “mes be Vilniaus 
nė kita puse neatsiža-|nurimsim.”

Gaila,' kad Voldemarui 
nuvykus Genevon už jo pe
čių nestovės tautos išrinkti 
atstovai, jos valios reiškėjai 
Vilniaus klausimu- Prie šio
kių apvstovų nieko kito ne
lieka, kaip tik energingai 
pareikšti ir Lygos sekreto-

LEISKIME JAU mu išauklėjimu, bet toli gra
žu ne tįsi. "J? A. V. keletas

Visos kultūringos tautos 
deda didžiahsių įpas 
kad savo jaunimą tinkamoje 
dvasioje* išauklėjus. Žydai 
atgavę Palestinai daugiau 
tautinės laisvės visu pirma 
pasistengė Jeruzalyje įsi-

labai senų ir didelių lietuvių 
parapijų, bet iki šiol dar 
neturi savo lietuviškų para
pijos mokyklų, nors kaimy
ninės parapijos kur kas ma
žesnės ir jaunesnės o jau se
nai tokias tautines mokyk

kurti žydų universitetą,-kad
las įsirengė. "Nors daugelis

*| tėvų tikrai rūpinasi tinka-
savo tautiečiams duoti vaikelius išauklėti,

jis nepamiršo pažadų farme- 
riams? bes politikieriai šiais ; 
metais yra priversti skaity- 
fiksii f armėnais. Pažadėjo 
didiriris lr niiižiemš biznie
riams, kad valdžia hesikiš į 
jų biznį, jei jie neprasilenks 
su įstatymais. Lygiai kaip 
ir republikonų platforma, 
pripažino, kad perdaug in- 

Įjunction’ų vartojama prieš 
Į darbininkus. Imigrantams 
I pažadėjo, nustatyti kvotas 
Ine pagal išleistojo, bet dar 
I neveikiančiojo taip vadina- 
| mojo račiai origėns įstaty- 
I mo. Bė to dar pažadėjo pa
keisti įstatymus, kuriais ei- 

lnant skaldoma imigrantų 
I šeimos. Pasisakė taipgi už 
I religinę tolerantiją. Užsie-"

iš angliakasis, ar medvil
nių audėjas, kuriam nuka
pota uždarbis, vargu sutiks 
su Hooverio išvadžiojimai^ 
fad J. Valstijos jau dabar 
yra ką tik ne rojus.

Abelnai kalbant, Hooveris 
kalbėjo kaipo ękononristas 
ir biznierius. Eiliniam pi
liečiui toki kalba ne labai 
tėra suprantama ir vargu į- 
smegs į širdį.

skaudaus siurpryzo, prid at
sižadėjimo Vilniaus? Mūsų 
Lietuvos korespondentai ir 
grįžę iš Lietuvos ekskursam hųų politikoje, Amerika ne

būsianti agresyve ir gin
kluosiantis tik tiekt kiek rei
kia apsiginimui. '

Z 

Republikonų spauda giria 
Hooverio kalbą už jos “ide- ' 
alizmą.” Tiesa, Hooveris 
užsimena apie dvasinį pro-

ifuo Vilniaus ? Pilsudskio 
įtarimai aiškiai visiems 

jis ne tik kad ne 
jųano atiduoti Vilnių Eietu- 

bet svajoja net apie Lie- 
s prijungimą prie Vii- 

ir prie Lenkijos. At- 
tad, kad “L. Aidas”

o sūsitaikyti su lenkais Į rijatui ir Lietuvos valdžiai, 
et sudaryti su jais ben- kad mes be Vilniaus nenu- 
.frontą ATSTŽADANT rimsim. Ir Lietuvos ir A- 
JJIAUS, nes kaip gi ki- menkos ir kitų šalių lietu- 

> ghlifna susitaikyti su viai, be partijų skirtumo 
ais. kol Vilniaus klausi-[privalo didžiu balsu pareikš- 
skirs tiedvi šąli?

rokratiškose šalyse val- 
a per savo oficiozus zon- 
rja vienąją opiniją? Gari- 

įo įavydale paleidžia per o- 
-kokį ypatingą suma- 

ą ar .projektą. Jei pa-
>do, kad viešoji opinija

žtai prieš jieršamają 
lujkmybę, valdžia užginči- 
is paleistąjį gandą. 
K 4a pritarimo/Varo ’tie^

air netiesioginę pro-

JUM

ndą Už, savo sumanymą 
ratų ir diktatorių vai 

Šalyse nedaug, tesi
7 nesi

gos jaunimą auklėti žydų 
tautinėje dvasioje. Mums te
ko matyti Lietuvos rabiną! savo vaikelius ne te
gyvenantį J. A. V. siun- L 
čiant-saTO iauBį 12 Liįnf£ įaŽįTliŽriGy-
sūnelį Kaunan kad tenai žy
dų mokykloje išauklėjus jį 
geru'žydu.

■ Lietuvių tauta irgi priva
lo susirūpinti savo jaunimo 
auklėjimu. Tiesa daugelis 
uolesnių lietuvių tikrai su
sirūpinę savo vaikelių Jinka- 

i------------ i- ■ • i. >

Fadasto Žiedas

VADUOKIM

.Ibet kartais ar tar dėl neži
nojimo arba dėl lėšų stokos

Vaduokime, broliai, mes pavergtą Vilnių, 
Gaivinkim jo dvasią kilniausiais darbais, 
Kad mūsų tėvynei laimingai nušvistų . . 
Aptemus padangė širdingais džiaugsmais.

<
Na, broliai, prie ginklo, į kovą lig vieno, 
Šiandieną atėjo jau mūs valanda.
Su žvangančiais ginklais budėkim iš vieno— 
Tikrai mes laimėsim visur, visada.

Ten laukia sostinė, pilis Gedimino, ’
Ten laukia mūs broliai žiauriai pavergti, 
Pasaulis negirdi, mūs skausmo nežino, 
Kaip slegia mus šiandie nelaimė karti.

Na, broliai, už laisvę, mirties nebijokim 
Mus meile tėvynės laimingai nuves,
Tik drąsą tam reikaltii mes paaukokim— 
Laimingai tenai atsikvėpsime mes.

(“Trimitas”)

F. VIBAKS

Kaip Lauras Dzū- 
. kas Prekiavo .1 ' ■ - « > ‘ ;

O kad žydai, kurie prekiavo sermėgomis, dar 
savo prekitj nebuvo sukrovę, tai Kajetonas Lau- 
rą nusivedė ant turgavietės ir prašė kad sau 
kogeriausią sermėgą išsirinktų, o jis užmokės.

Žiūrinėja, žiūrinėja: ta gera, ta graži, ta dar 
puikesnė. Lauras dykai gąudamas tai norėjo 

į išsirinkti kogeriausią.
— Jau tur būt bus šita.
— Gerai, imk tą, tik turi prisimieruot, bo 

žydai jau skubinasi
Lauras, kurs taip pat kogreičiausia norėjo 

eiti namo, nusimeta nuo savęs seną sermėgą, nu
siima krepšį, o Kajetonas laikydamas abi ran
koje, padeda jam apsivilkt naują.

— Kaip būt ant manęs siūta, kaip nulieta, 
sako Lauras, kreipdamasis į Kajetoną, bet to
ne pat valandėlėje, anas Kajetonas palieka seną 
I sermėgą o su krepšiu į kojas...

— Laikykite! gaudykite, mano pinigus! su- 
Išunka Lauras ir paskui jį, bet žydai, kurių scf- 
I mėgo j ė buvo įsivilkęs, kept jį už skvernų, ir kol 
[jisai iš sermėgos išsivilko, fajetonas gatvėje 
1 dingo, Lauras kaip kvailas, be nieko pasiliko 
turgavietėje.

• Visą naktį ieškojo, visą antrą dieną vaikščio- 
f jo, klausinėjo, teiravosi, skundėsi, kur tu vag 

Greitas, kaip devyni'vė- rasi? Dingo kaip akmuo vandeny.

ti pasauliui, kad Vilnius bu-I 
vo ir turi būti mūsų. Ne
svarbu,-. ar mūsų reikalavi
mai ir protestai ką padės,; ar 
he. Tftntoš tylėjimas tuo 
tnetu, kuomet norima palai- 
doti aūt amžių jos širdį, jai 
*arbes neatneš.

r su viešąją opinija, 
&Sielio autokratui ir

venant aukštai kultūringoje Į 
šalyje nepakanka jaunuoliui I 
duoti vien pradžios mokslų,! 
čia reikalinga kad bent vi
durinįjį mokslą baigtų visi 
čia augantieji lietuvių vai-1 
kai. Čia ir nekuriu valstijų 
įstatymais reikalaujama, 
[kad jaunimas lankytų mo-l 
kyklą iki 17-18 metų am
žiaus, arba tiktai užbaigę 
high school eitų darbo ieško
ti, per tai ir miestų ir dau
gelis katalikų lėšomis užtai-. 

[komų high school veltui tei
kia visą 4 metų* H. S. kur
są, kad tiktai jaunimas juo- 
mi naudotus. *

J. Am. Valstjose yra ga
lia gerai pasiturinčių lietu
vių kurie be jokio Sunkumo 
galėtų savo vaikeliams pa
rinkti tikrai tinkamas mo
kyklas. Tankiai tenka sutik
ti Amerikoje augusi lietuvį 
inteligentą su kuriuo sunku 
lietuviškai susikalbėti, čia 
tai jau ne pateisinama tėvų 
kaltė, kad jų sūnelis ar duk- 

i’ relė nemoka su savo mamy
te tinkamai lietuviškai susi
kalbėti. Seniau tokie atsi-

Eureka, balandėlis;
mėjo Washington Lenktynių 
kliubo lenktynėse iŠ Havana 
Kubos į Washihgton. J į laiko “7" 
rankoj jo savininkas p. D. 
Mathew. - iŠ
tikimai buvo galima patei
sinti, nes neturėjome lietu- 

; viškų neį pradžios nei aukš
tesniųjų mokyklų, dabar jau 

Į kas kita. Pradžios mokyklas' 
turi kuone visos didesnės 
-parapijos, taipgi turime jąų 
savo ir high schooles. Tėvai 
kurių dukrelė ar sūnelis pe
reitą birželio mėn. užbaigė 
pradžios mokyklą, tuojaus ? 
privalo susižinoti su Seserų. 
Kazimieriečių vedama mer^ 
gaitėrns aukštesniąja mo
kykla Chicagoje ir savo duk
reles ten pasiųsti kad jas iš
mokintų tarp kitų dalykų ir 
tėvų gražios lietuviškos kal
bos. Mergaičių akademijos 
antrašas: Sisters of St. 
Casinūr, 2601 W. Marųuette 
Road, Chicago, IIL f

Bernaičiams Tėvų Malį- , 
jonų •vedamos kolegijos'aht^r 
rasas : Mariau Hilis College, 
Hinsdale, III. v

Feder. Sel'retorijatas
180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Nemato, kaip kurmis.
Mažas daigas—nauda dar

, kaip šešėlis.

Trys dienos vėliaus, dar labai anksti, per gi

Buvo tai viršminėtas Lauras prekiautojas iš 
Šeštokų, iš Varlynės, sublogęs, sunykęs, suvar
gęs, išbadėjęs, ėjo link namų, o ėjo’ palengvėle, 
nes jo sąžinėje buvo kokia tai baisi kova širdy- 

e, koksai tai liūdesys ir gailesys, kad net nė 
verkti negalėjo. Bet kiek kartų prisiminė apie 
pačią ir vaikus, koks ten pas juos namie j e turi, 
būt badas, kaip jie laukia tėvo ir eina vieškeliu 
jo pasitikti, tai tuomet sustodavo ir žiūrėdamas 
į medžius s vyniodavo, užsinfąstydaVo, ir vėl ei
davo tolyn. •

— Tegul darosi kas nor, — suriko galiausia 
taip stipriu balsu, kad nuo medžių šakų persi
gandę paukščiai nulakstė, — ėmė Velniai viską, 
tegul ir mane griebia!

Tai pasakęs, jati spartesniais žingsniais ei
damas išsuko iš Vieškelio, išsileido nUo rankos 
virvę ir dairėsi aukštyn, kur jis gėriau užmesti. 
O čia kaip’ aht patyčia gegužės mėnesio dienelė 
buvo šviesi, Saulėta, šilta, gegutės kukavo, lakš
tingalos čiulbejd, visoki paukšteliai krūmuose ir 
medžių šakoše savotiškais balseliais Dievą gar
bindami pasauli linksmino, buvo malonu, gra
žu, miela kaip hiekuofhėt pirmiaus rodos to ne
buvo pastebėjęs. Pro medžių šakas ir lapus sau
lutės spinduliai' prasimušdami stačiai maloniai 
į akis žiūrėjo tarsi išmėtinėdami, kad Laurui 
rankos leipo, dribo, o širdyje-kilo gailesys kiek- 
vietiam taip brangios gyvasties. Galiausia vir
vagalį metė aukštyn vieną kartą, metė kitą, bet 
tas nenorėjo užsikabinti, nori užmesti dar kar

rią link Krosnos ėjo koks tai žmogus. Apsivil
kęs suplyšusią suraukšlėta sermėga, basas, su 
sulamdytu bryjium, slinko iš paleųgvėlio,1 lazdą 
pasiramsčiuodamas; aplinkui dairydamasis, tar

— Matai tu kūkis nusidėjėlis, kaip tai yra 
Uoga užmiršti apie Viešpatį Dievą, neklausyt 
<unigo, žmonos, nė gerų žmonių perspėjimų ir 
patarimų, o ieškoti lengvos žydiškos duonos.

Dirbk ten, kur gali, kur moki, kur turi.gali
mybę padaryti savo šeimynai pragyvenimą, iš 
:os šventos motinos žemelės, mūsų visų maitint
ojos. - 7? ■

Pridirbo kvailysčių, pridirbo, ir dar norėjo 
sau gyvastį atimti, kad padaryt amžinai nelai
mingais savo žmoną, savo vaikus ir pragare pa- 
skandyt savo sielą... Gėdyjds toks jaunas, stip
rus, sveikas vyras, nustoji vilties, nenori dirbt 
ir ant pakaruoklio išėjai. ' ‘ z

; Kalbėjo ilgai dar apie viokius dalykus, o . J 
Lauras verkė ir veikė,"prižadėdamas pasitaisytu, • 
—tuo tarpu atvažiavo vieškeliu kunigo vežimas, 
nuvhžiavo su juom kartu į šeštokus, atliko nud- 
širdžiai išįiažifitį, dievobaimingai priėmė Šri Kd-"^^' 
muiliją ir visai nauju žmogumi grįžo namo, ***“muiiiją ir visai nauju žmogumi grįžo namo.

•r .j i, ’ ' 7e J

• Šiandien Lauras priskaitomas prie turtin
giausių nuomininkų šeštokų apylinkėje; kas 
met toje dienoje, kuomet jam Viešpats Dievas 
protą grąžino, važiuoja su šeimyna į Mari am po 
lę, užperka šv. mišias, o' senelis kunigas marijd-

V -

9
tą, kaip kaz kas kad patrauks jį iš užpakalio— 
pasižiūri atsigrįžęs, išsigandęs, o čia . kunigas 
marijonas sulenkęs dvilikai tą virvagalį, kaip 
ims jį<šventyii if čia ir ten, kaip ims pliekti. 
O jiektiminėk tingini sau gyvasties, kąd šati jos 
nedavei, o neatiminėk!..

Lauras bėgt, kufligas paskui,, o vis pliekia —w 
kiek tik telpa; LadrMs rėkia, ir nevaliodamasJnuo^ėip 
iškęsti puola jamd 
ti ir surimylėti. *

nas, kurs jį pripūolamai nuo saužudystės 
bėjo, jį labai myli, kiekviename reikale patari 
kaip geriausias tėvas ir globėjas. 0 kielt fik 
karhj kas iš jaunųjų kaimynų rengiąsi patar
naut žydams, ypač šventą dieną, apsakini
Lauras savo prietikius, rodais skrynios išsiėmęs 
aną virvagalį ir kartoja :

1 įvą pamiršta, kurs žydui tarnauja, kurs nedabor 
ja sarti ūkio, namų, kurs dykos duonos ieško, 
ištiktųjų’'gėriati kad ^'rirvagafis plieks
T
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Žmonės miršta dėl dviejų nuodais jų negalima išnųo- 
grfežasčių: vieni dėl įvairių dyti, nes4 nuodijant bacilas 
ligų kiti.iš temimo. Su Ilgo- gįlima pakenkti ir žmogui

’ J ’ Mečnikovas sumanė šiam 
kovojL. Ligos,* kurios senai? [tikslui' pavartoti rūgusfjĮįęy 
vėje daugiamša< žmonių pa?|iią. Kiekvieną rūgimą daro 
klodavo, maras, cholera, Į irgi bacilos. Pieno stirūgU 
raupai, — šiandien jau pad mas yra tokių bacilų darbas; 
sidaiė nebepavojingos, nes Į jų’ rūgusiaiftė piėiie yra ifgj 
mokslas surado priemones, I milijardai. Rūgusio piento 
kuriomis, nuo tų ligų galima Į rūkšties nemėgsta žmogaus 
apsiginti. | žarnų bacilos, ypač kenks-

Yra vilties, kad ir nuo ki-1 nuogiausios — puvimo baci
lų ligų, kaip džiova, šiltinė, I los. (Kiekvienas puvimas 
gripas ir kitos, bus surastos I taipogi bacilų darbas). To- 

apsiginti priemonės. Tik kiu būdu rūgusis pienas, 
nuo vienos ligos, nuo senat-| kaipo priemonė prie žardų 

vės, mokslas iki šiol jokio bacilas, gali pailginti žmo- 
vaisto nėra suradęs. Įgaus gyvenimą. Tačiau nuo-

Garsus Paryžiaus profe-Įlat valgyti žmogui rūgušį 

šorius ir mokslininkas Meč-Įpieną ne visuomet galima ir 
nikovas manė, kad žmogaus j kiekvienas žmogus iiepano- 
senėjimo ir mirties priežas-1 rėš vien tik rūgusiu pienu 
timi yra bacilos; mažytės, maitinti^ O iš kitos pusės 
ake nematomos, tik per stip- j patirta, kad ir tie, kurie vai
rius žiūronus įžiūrimos kir-|go rūgusį pieną, nors yra 

mėlaitės. Bacilų yra labai gal sveikesni už kitus, bet 
daug žmogaus žarnose, ypač J vis tik sensta ir miršta kaip 

storose. Žmogaus žarnų ii- ir visi, 
gumas siekia 7 metrus. Sto-{ Visi 
loji žarna turi apie pusant- žmogus, 
ro metro. Mečnikovo apskai-| dalelių, 
•čiavimu, žmogaus žarnose J Iiais. 
gyvena apie šimtas tūkstan- Į 
čių milijardų bacilų! Žino-L 
gaus žarnų išmatų visą tbeč-| 
dalį sudaro bacilos. Šitie mi-Į 
Ii jardai bacilų minta perei-Į 
nančiu per žmogaus žarnas J 
maistu. Mečnikovo įsitiki-1 
niniu, šitos lųicilos ir yra Į 
žmogaus senėjimo priežasti-Į 
mi. Šitų baeįlų atmatos e- 
sančios nuodingos.

Taigi Mečnikovo nuomo-Į 
ne, žmogaus amžių galima Į 
nitų pailgintų jei pašalinti | 
arba bent sumažinti bacilų | 
skaičių žarnose. Bet kaip?Į 
Sutrumpinti žarnų ilgumą, Į 
. ų dali išplovus ? Tyrimai J 
larodė, kad žmogui tokios 
ilgos žarnos nėra reikaliu-1 
gos, žarnos nėra reikalingos,) 
o .jų ilgumas duoda tiki 
kenksmingoms baciloms | 

prieglaudą. Buvo bandyta 
šuniui išplauti du trečdaliu! 

žarnų, ir šuo po tos opera
cijos pasitaisė, jautėsi labai 
gerai ir pradėjo tukti. Dar 
ir pusę žarnų išpjovus šuo 
jautėsi gerai. Tik pašalinus 
du trečdaliu žarnų šuo pra
dėjo lieseti, nes negalėjo su| 
tokiomis trumpomis žarno
mis gerai suvirškinti ir iš
naudoti maisto. Tačiau su 
žmonėmis šitų bandymų pa
daryti nebuvo galima, nes 
niekas nenorėjo sutikti, kad 
jam būtų daroma žarnų, o- 
perarija bandymui.—

Taigi šitas Mečnikovo i.š-| 
radimas nebuvo galima pri
taikinti, nes niekas nenorėjo 
rizikuoti sunkia operacija, 
kokia yra žarnų dalies is- 
piovimas, kad pailginti gy
venimą., Mečnikovas norėjo 
surasti vaistą, kurio pagel
ta būtų galima išvalyti ba
cilas iš žarnų. Kokiais nofs

centro valdybos nu
1 -w- • * \l<» '*---- • rX-K‘' Lietuvių

Sulig pereito seimo 
tarimo šiuomi s "tik ant- šito , pamato, gali apsistoti indutis. 

Dar smarkiau' darbininkai sujudo, kuomet 
direktoriatas atmetė demokratinę konsti^l- 
ciją, ^Biuz'dė^mo-* priešaky stojo gaišusis 
Baboueuf’ajį1 • kurs < paskelbė . visuomenės 
tvarkos idealą: ‘w Dirbti—visų priedermė; 

menės veikėjų,"mokslininkų, politikų,.)Įstatymais nutarti: darbo (įienofc ilgumą; 
pramonę tvarko ‘ valdžia, tautos išrinktoji Į 
reikalingus darbus padalyti tarp atskirų pi- 
liečiu; nemalonius darbus dirba visi pilie- 
čiai iš eilės: dirbiniai dalinami sulig kie
kvieno žmogaus'reikalų...” Buvo tai pirmie
ji komunizmo diegai. Nors vadas buvo nu
teistas, tat darbininkų judėjimas tapo ne-Į: 
užslopintas. Cavaignac’as sakė: “ką dar- - 
basj tai įneš reikalaujame, kad jis nebūtų 
pavergtas gobšų ir dykaduonių interesams; 
mes reikalaujame, kad toliau darbininkas 
nebūtų kapitalo naudojamas, kad mokestis 
už darbą Būtų ne vienatinis jo pelnas...” 
Radosi visokių obalsių, kurių tikrą prasmę 
nelabai kas iš darbininkų gerai suprato; 
jie tuo buvo populerus, kad kiekvienas juo
se niate tai, ko pats norėjo... Svarbiau
sią rolę lošė sakinys: “Darbo organizaci
ja...”

Daug svkiu rašvta ii- sakvta: “Darbi- 
įlinkai buvo vergais ir baudžiauninkais, da
bar dirba už mokestįreikia eiti prie to, 

į kad juos pakėlus į bendrovininkų sąlygas; 
[Valstybė privalo sau pasiimti pramonės re
formų inicijatyvą, įvesti tokią darbo tvar
ką, kuri darbininką pakeltų bendrovininko 
stoviu, sveikam ir stipram darbininkui val
stybė privalo duoti darbo, senam ir silpnam 
—pašalpos ir apsaugos.. . ’’ Taip tat vystė
si pamažėli darbininkų jimėjimas.

Marksas ir Engels’as 1848 m. “Komu
nistų partijos manifestu” kreipėsi į darbi
ninkus šaukdami: “Visų kraštų darbinin
kai, vienykitės.” Nurodydami darbininkų 

I daugybę, ragino į kovą savo būviui pagerin

ti. Kilo, pagalinus karas kapitalo su žmo
gumi, fabrikantų su darbininkais, vadina- 

Imas darbininkų klausimu, kuriam rūpi pa

gerinti darbininkų gyvenimo sąlygas. Gin
ti dabartinės tvarkos stojo neskaitlingi, bet 
turtais galingi asmenys, iš kitos pusės pa
kilo milijonai vargšit-darbininkų, pasitike- 

hlami savo daugybe. Pradėta kova, kaskart 
liau ir kitos valstybės paskelta žmones lino- j labiau įtempiama, verda, net jos^galo nema

tyti. Spiriama visuomenė pradėjo rūpin
tis darbininkų klausimu; prasidėjo refor
mos darbininkų naudai, daug kas jau pa
daryta, dar daugiau daroma palengvinti 
sunkioms darbininkų gyvenimo sąlygoms. 
Bet dar toli gražu ne viskas; darbininkai 
tuo nesitenkina: visuomenės ramybė vis dar 
pavojuje yra. Tą baisų pavojų visi pama
tė, pabūgo nepatenkintų darbininku kariuo- 

įmenės, nusigando žiauraus karo prieš da
bartinę visuomenės tvarką. Tas rūpestis 

toks didelis, kad paskutiniais laikais dar
bininkų klausimas pasidarė tane svarbiau
sias visuomenės klausimas. Darbininkai y- 
ra didžiausia visuomenės dalis, kurie kenčia 

|skurdą, vargą dėl dabartinės valdžios tvar- 
|kos ydų. Santikiai kuriuose darbininkai 
Įbuvo, dalim ir dabar tebėra, sukėlė sociali 
| klausinių ir paragino visus griebtis tam tik- 
|rų priemonių. - ^Socialdemokratų mokslas 
Įgal būt labiausiai prasiplatinęs darbininkų 
I tarpe, todėl tikybai, valstybėms ir visuome- 

nei gresia didžiausias pavojus iš socialistų- 
darbininkų pusės.

Darbininki) klapsimas platesne reikšme 
I apima visus, už mokestį dirbančius, ieškan- 
Įčius pragyvenimui lėšų iš savo rankų darbo. 
ĮČia priklauso visi datbininkai, dirbantįs už 
{mokestį žemės' ūkyje, pramonėje, amatuo

se, pramonėje, važiuos įstaigose, taip pąt 
samdininkai, net ir tarnai. Bet šiame atve
ju je, kalbant apie darbininkų klausimą, rei

L JO
šjjpbatiAas j

rDarbininkii klausimas yra tai vienas 
įsiirvisudmeiles klausimų, kuris kvar- 

^galvas netik pačių, darbininkų, bet ir

mis žtnbnėš ghna sėkmingai

‘ f u.o

hinkų

z r *

ybės atstovų. Dėl jo prirašytos didžiau^ 

sios knygos ir* išleista daugy bė įvairių )Sta- 

fe^Įlymų. • Tudei-darbininkų klausimas kartais 
identifikuojamas su socialiu klausimu: dar- 
bininkų padėtis 'davė progos ginčams dėl 
dabartinės visuomenės tvarkos ir privertė 

‘teisdavyste tąją netikusią-visuomenės tvar- 
‘iA ką prašalinti, arba bent gerinti.

< t> 
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L. D. So Apskričiai ir kuopos kviečiamės iš 
Anksto išrinkti atstovus k pagaminti naū- 
dirigtį orgaūizacijai sumanymų. *
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Pageidaujama, kad visi sumanymai tilptų: 
organe “ Darbininke'' dar prieš seimą.-- ■ -

J. TBAUfAVieiUS, pkmininkM

A Mdhdhku
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- Kaip sena civilizacija, taip senas darbo 
žmonių klausimas, bet seniau darbininkų 
luomo nebuvo. Senovėje visus darbus pa
dirbdavo belaisviai-vergai; vėliau — bau
džiauninkai. Žmonija buvo pasidalinusi į 
dvi dali: vieni buvo laisvi didžiūnai; kiti, 
nors kur kas skaitlingesni, buvo prispausti 
darbininkai-vergai. Viduramžyje luomų 
skirtumas buvo taipgi didesnis, negu dabar. 
Žemiausiame alipsnvje stovėjo visas di
džiulis kaimiečių būrys, ponų valdinių-bau- 
džiauninku, pusiau vergti luomas. Geriau 
už valstiečius gyveno liuosi amatninkai; ša
lip jų — pralobę pirkliai. Dar augščiau 
stovėjo dvasiškija ir bajorai. Visus gi val
dė valdovas—kimi gaikštis.

Visi tie visuomenės luomai gyveno savu 
gyvenimu; visi beveik buvo įsitikinę, kad 
kitaip ir būti negali; atskirų žmonių troš
kimai nesiekdavo toliau savo luomo ribų. 
Liaudies luominis ir ekonominis padėjimas 
rodėsi kuone visiems teisingas, neišvengia
mas. Todėl galima buvo jaustis nelaimin
gu, kitiems pavydėti, bet negalima buvo ki-’ 

tiems prikišti skriaudos. Užtat luomų ko
vos negalėjo būti nuolatinės; tiesa, kartas 
nuo karto ištikdavo maištas/ revoliucija, 
kaip pav., senovėje vergų, viduramžy kai
miečių sukilimai, liet jie buvo gan trumpi. 
Valstietis grįždavo prie arklo, darbininkai 
—prie varstoto. Ir darbininkų klausimo siu 
dienų prasmėje visai nebuvo.

, Bet visa persimainė, priėmus liuosybės 
ir lygybės dėsnį. 1789 met. Franci ja, vė-

sais ir lygiais, nežiūrėdamos ar įstatymai 
galės įvykdinti visų lygybę irliuosybę. Su- 
lyg teisės'visi yra lygūs, bet ekonominiai] 
imant toli gražu iki tos lygybės. Sulyg į- 
statvmu darbininkas vra liuosas, bet ištik- 
rujų—kapitalizmo, net dažnai beširdžio ka
pitalisto, vergas, atiduotas darbdavio malo
nei, ar nemalonei. Todėl jaučiasi netik ne
laimingu, bet ir nuskriaustu; reikalauja ne
tik savo būvio pagerinimo, bet ir kaltinin
kų bausmės. Išsiplėtus pramonei, susispie- 

tųs darbininkams krūvon, prasidėjo di
džiausias darbininkų ant darbdavių 
kiavimas.
f

Asmens liuosybė, yra negatyve 
tuščia vieta, kin iai trūksta turinio.

inums teises dalyvauti jūsų rūpesčiuose, Į 
leiskite dalyvauti mums ir jūsų linksmy-. 
iiese.” Valdžios nepaklausė darbininkų 
reikalavimų. Pasekmė buvo toji, kad dar
bininkai patys rūpinosi savaip sutvarkyti 
buvusią visuomenės tvarką. Todėl visuo-j 

1 še kultūringuose kraštuose prasidėjo darbi
ninkų judėjimai; gavę teisių lygybę, reika
lavo naudojimosi lygybe, todėl netik politi
nė, 1x4 ir ekonominė nelygy bė turinti ding
ti.

•'-Pi.
Radikalai žiūrėjo skersomis akimis į 

kapitalistus. “Būtų blogas dalykas—jiatąi-
navimas, sakė Marat’as, pergalėti gimimo kia turėti siauresne reikšme darbininkus,

f

didikus, o pasiduoti pinigii didikams. 1791 Įkurtais rūpinosi visi garsiausieji soeijolo-
kuo>n?' dai-binhiS; buvo prašalinti 1^- Sankdami vienytis ir stoti kovon su 

Lai mes įT I ’ s-turt uol i a is.nuo linkimi) teisės, jis grasino:

gyviai, taipogi ir 
susideda iš atskirų 
vadinamų narve?

< <

A
Tas naivėlis turi savo at

skirą gyvenimą Žmogaus 
kūną sudaro milionai tokių 
narvelių, bet yra mažyčių 
gyvių, kurie sudaro tik vie
ną tokį narvelį. Šitie narve
liai dauginasi tokiu būdū, 
kad iš vieno pasidaro du, iš 
tų dviejų vėl po du, ir taip 
toliau. Kiekvienas narvelis 
gema,’ inafitinasi ir miršta.

Taigi tyrimai su gyviais, 
j susidedančiais tik iš vieno 
[narvelio, parode, kad jeigu 
juos laikyti švariai ir keisti 
jiems vandenį, tai jte ne
miršta.

Tačiau narveliai gyvenan
tieji didelėmis krūvomis 
žmogaūs kūne, negali gerai 
apsivahrii nuo visų savo at- 
inatų ir dėl to sensta, o se- 

| mimas yra silpnėjimas. Nu- 
) silpnojusieji narveliai nega- 

rli atlikti savo pareigi), kū- 
| nas bei organizmas nustoja, 

kaip reikia veikti, jų darbas 
1 pradeda kliūti ir toks dideš- 
| nis sukliūvimas veda prie 
1 visiško suirimo arba mirties. 

I Pastelx"ta. kad tie organdi 
(siinariai) greičiausia užsi- 

| šiukšlina, pasensta ir nd- 
| silpsta, kurie nieko nedirba.

Darbas netik nekenkia, .bet 
lyra būtina sąlyga žmogaus 

; 1 svriktifai.

Taigi mokslas susekė dėl 
ko žmogus sensta ir miršta,

ti, nesusekė ir vargu bau su
seks. Tiesa, dabar daro ban
dymus prigydyti senam 
žmogui jaunų beždžionių 
liaukas, kaip tai daro prof. 
Voronovas Paryžiuje; krti 
vėl stengiasi žmogui uždary
ti sėklos liaukas (prof. štei- 
nacbas, .Vienoje).' r. Šitos 
priemonės kiek sustiprina

Prie Svarb 
Darbo

Mūsų visuomenė jau gerai draugijų valdybų susiritlka- 

žino, kad Chicagoje dar vie
na labai svarbi ir reikalinga 
Įstaiga išauga. Lietuvių 
dūosnumu ir pastangomis 
baigiama statyti Šv. Kry
žiaus Lietuvių Ligoninė, ku
rios aukšti ir gražūs rūmai 
jau išaugo prie gražaus 
Marųuette parko (W. 69th 
St.);

Senai lietuviai šios įstai
gos laukėme. Laukėme mes 
darbo žmonės, laukė mūsų 
profesionalai daktarai, slau
gės, laukė visi, keno širdyje 
tvaska lietuviška širdis ir 
kuriame vra likę bent kiek A' C

artimb meiles jausmd.
* * <

Labdaringoji Sąjunga li
goninei netik žymią pradžią 
padarė, kertinį akmenį pa
statė, 1x4 jos sienas jau išva
rė, ir ruošiasi vidų įrengti 
ir atatinkamai išpuošti.

Daug yra padaryta, bet 
dar daugiau liko darbo. Li
goninės pastatymas kainuo
ja virš $300,000.00, o ižde tu
rėta tik/ biskį virš $100,(MM). 
Reiškia, reikia apsikrauti 
skolomis, kurios galėti) truk
dyti sėkmingam ligoninės 
vystymosi.

Dėlto dabar visu smarku
mu yra ruošiamasi prie Šv. 
Kryžiaus ligonines statybos 
j •

vajaus, kuris turės eiti tiek 
lietuvių; tiek amerikiečių 
tarpe. Jį sumanė Labdarin- 
gosios Sąjungos direktoriai, 
suplanavo veikėjai ir profe
sionalai viešuose susirinki
muose, sudarė tam tikra ta- 
rybą, o pastaroji Vajaus 
Ekzekutyvį Komitetą.

Šiam dideliam darbui rei
kalinga gerai sflsioiganizuo- 
ti. Tam tikslui šią savaitę 
yra šaukiama kolonijose

niai kuriuose plačiai bus 
kalbami vajaus planai,* Si 
organizuota ir darbu 
linta.

Šis darbas yra visų 
rikos lietuviu visuomeni 
darbas, kurin visi Amei 
lietuviai ir yra kviečianti^

Mūsų draugijos, o 
ei jos ir įvairūs klūt
naudos Tėvynei Lietuvai. B 
bendrai Amerikos lietuvi* 
visuomet yra padarę, 
šiame darbe svarbią rolę'yj 
ra suvaidinusios ir 'i 
įiiame vajuje didelių 
nudirbs.

"Z8

Neturėtų skirti šfe y 
,nęį vieno* lietuvio. Vis 
į. jį dera įsikinkyti. . . 
sionalas, ar darbininkas^!#' 
tuolis ar bedalis varžas 
galime ir privalome./^ 
šiuos kelis mėnesius 
būti, nes visiems toji 
—ligoninė gali būti (i 
sveikatos ir laimės gr 
ja. j

Tat, ruoškimės, nes- 
Kryžiaus ligoninės vaju 
prasidės rugsėjo 1-mą 
Kas stos į talką, to 
pagarsinsime, kas ateisi 
anka, tam dėkuosime tie 
mes, kurie arčiau šio 
stovime, bet dokuos visą 
sų visuomenė ir tauta, 
rios garbei ir vardo k 
šią įstaigą statome.

Vajaus Centro Kom 
2423 W. Marquet|e R 
Cliicago, illindis. 
Tcl. Hemloek 6050.

žmogų ir pratęsiu jo pajė
gas, tačiau apie padarymą iš 
seno jaunu arba visišką se
nio “atnaujinimą” negali 
būti kalbos. Senėj nuos i 
mirtis kol kas tebėra visų 
žmonių likimas. (“M. R.”)

darbais užsidirbti savo ir šeifnyiios pragy- 
vęnimiu. » Prie darbininkų priskaitomi ir

tie žmonės, kurie uždarbiauja namų pram<>

*
net ir įfdnkiift, ypač kuomet prie darbo fei*

įpintieji turėtų drebėti, kad nefūrtėliai, • .Siauresnėj.žodžio prasmėj darbininkais, 
kuriems jie neduoda piliečio tėfses, dėlto kurių santykiais darbininkų klausimas už;

" " / ? * srtina; vadiname tuos jįuiones; kurie neturi
pąįindami jokio pr^ veninnu/pęrtekliaus, ar tureda

f kad jie perdaug nuskurdę pabaigs savo
" **a "i —_ t* • _- * ’ • -.. mm - • •

nėję.' Nuo didelių darbininkų pramones 
ištaigi) jie. tuo skiriasi, kad jie ne fabrikuo
se, bet savo bntuosc-namuose dirba visokius 
darbus neužsaktfus, ne parduoti kitieniš, 
bet atiduoti pirkliam^, ar pramūninrnkaftri.

kalingos Jjptngesnės mašiną. Pagaliau 
prie darbiuiiikų taip suprantiunų,’priklau- 
so-4r laukų (Įarbinirtkai, kurie, Uepriklaii- 
^’damf-ntrotetį'iiiėtttš sftmdihinkaftis, .teikia 
riįdnįnkainB^tavo cĮarbų mokestį*, o tfti 
netik'tUoni4t, kai šitas užmokestis yra svar
biausias jų pelno šaltinis, bet k ta<bb kacfa
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malonaus įspūdžio. Bet ir kiti 
chorai atsižymėjo. Ir publika 
kiekvieno choro dainavimą tin- 
karnai įvertino - ir nesigauejo

■ nok po šąlig. plačj 
r

3

-4 kp ■ :
Jb . I "T k *1to.*/ -.5 t

„ Rugpiūčio* 
švetžn^j^už 
viai: salės manadžeris J. Jįa- 
siulis, bartenderis Vineas Mar-
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niu:
gj’vą žodį. Padėkojo dttnrinin- 
kams, draugaĮns-chorved^iams 
ir_ visiems, o r ypač? savoprie- 
teliui kun. Jy Kazlauskui, ku- salės darbininką^ Juozas Mu^ 
ris daug prisidėjo darbuotei t ietis. Visi neženoti. Trys 
pašaliniuose dainos šventės I jų mirė. Apie 40 automųl 
darbuose. Ir po to perstatė į kapines lydėjp sų tų 
Lietuvos vice-konsulį P. Dauž-lPrieteliai jų gąilėjpsi,

’ ~Iriais tįk jiei-pažintį tųjėjgę
Po kalbos šventė {Juozas dar ligoninėj, be^gfy.' 

sveiks. Jis be žado išspjovė 
iBeję. reikia pastebėti ir ap-|jam užfundytą rytmetinę por- 

gailėti;
ir ansonieČiii nesimatė dainuo-1 
jant. Gaila ir labai gaila, kadi 
užmiršta lietuviškas dainas.
Reikėtų vadams susirūpinti 
uomi, nes paskui bus per vė- 
u. Atminkite, kad mūsų liau

dis dar nenori mirti!
Lietuvis

%3MHti&Kažiavinią' 
rengti Darbo dienoje, 4h 
3 d. Į komisiją įėjo Ant. Kun 
saitis. -

• Taipgi nutarta augnii 
po& iždą, kad įsteigžįBįŽtf

i'.-į '• • ■ *-arr'py ir
dą, kuris būtų vienas iŠ nau
dingiausių ir gražiausių darbų. 
Mes esame įsitikinę/ kad tokį 
fondą įsteigsime. ' ū

Mitarta siųsti streikieriams 
aukas per LDS. Centrą užbai- 
gus rinkimą, arba ten kur cen
tras nurodys.

Streikieriams aukavo dar
v • 
S1O£ -

Po $5.00 Jonas Ringaila ir 
j Pi anas Gustaitis, S. Varanau.<- 
Ikas $3.00, Pranas Miknavičius 
$1.00, M. Šimonis $1.00, Juozas 

I Siaurusevičius $1.00; po 50c.: 
s, A. Gustainis; 

<J. Angliškas, J. Brindza, A. 
Locaitis, J. Glušauskas, J. 
Brindza, K. Jašbutis, A. -Dap- 

Įkienė, D. Musteikis, J. Balčiū
nas, V. Švendrys; po 25 cen- 

Itus: S. Zūsynhs, K. Vičiulis, 
M. Povilais, J. Žvirblys ir P. 

ĮGrigaliuuskas. S. Abromavi
čius $1.00. Smulkių apie de- 

I šimts dolerių.
I Viso per LDS. 72 kp. narių 
pasidarbavimą streikieriams 

I surinkta $164.00 ir visi pinigai 
pasiųsti. Vienos kuopos graži 

,|auka. Ačiū geraširdžiams au
kotojams, kad atjautėte suvar
gusius darbininkus.

Visos aukos buvo pasiųstos 
šelpimui lietuvių streikuojan
čių darbininkų.

Pabaigę aukų rinkimą rin
kėjai išduos pilną smulkmeniš
ką raportą. Aukavusieji galė
site pamatyti kur jūsų centai 
nuėjo ir kiek ašarų nušluostė 
vargšėms motinoms ir vaiku
čiams, kurių tėvelis kovojo už 
geresnį būvį.

Jūs aukotojai didžiuošitės ir 
džiaugsitės, kad turėjote pro
gą pagelbėti savo broliams ir 
sesutėms, kovojantiems su be
širdžiais kapitalistais.

Šiame susirinkime prisirašė 
du nauji nariai: Pranas Mik
navičius ir C. Svoban. Sveiki- 

I '
name! Tikimės, kad jie irgi 
prisidės su darbu išauginti 

Į kuopą nariais-ir turtu ir pri- 
jsidės'prie visuomeninio darbi
ninkų veikimo.

Komisija suradimui vietos 
biurui pranešė, kad vieta nu- 

I žiūrėta ir gal pasiseks greit ją 
įsigyti. Šiuo reikalu nariai ir
gi turėtų susidomėti ir ateiti 
gausiai į susirinkimą, kuris į- 
vyks rugpiūčio 19 d.

J Rep.

“Dainos dėka išlaikę są- 
vo gyvybę ir atgavę vėl 
laisvę—(neleisime, kad toji 
daina ižnyktų ir nutiltą.”

L. Gira
' Pernykščiimsė metuose, tik
rų šaltinių "žiniomis, viename 
latriotingame ir nuoširdžiame 
lašnekėsyj kūn. Bakšio su mu

ziku A. Aleksiu gimė kilni 
mintis, Jcad surengus Conn. 
valstijoj dainų šventės iškil- «
mes, tikslu žadinti ir gaivinti 
ietuviškąją—d&iną Amerikos 

lietuviij širdyse meilę savo 
tautos ir josios dainos. Ir ačiū 
p. Aleksiui, ta brangi tautinės 
sąmonės bei idėjos karta gimu
si mintis nemirė, bet buvo vis* 
plačiau bei drąsiau apie ją kal
bama ir ruošiama tinkaiui pla
nai. Ir štai subrendus tai idė
jai ir atėjus patogiai progai, 
gerb. Aleksis, šiemet anksti 
pavasarį, pakvietė bažnytinius 
chorvedžius pasitarimui pas 
save, kame ir patiekė jiems 
rengimo dainų šventės suma
nymą ir iškalno apgalvotus 
planus. Tame pasitarime da
lyvavo L. Vasaitis iš Hartford, 
J. Steponavičius — Bridgeport 
ir V. Burdulis — New Haven. 
Chonedžiai išklausę A. Alek
sio kalbą su*^dideliu entuziaz
mu nutarė rengti dainų šventę 
ir konkrečiai nustatė vieningą 
planą bei programą darbui. 
Taip pat p. Aleksį išrinko gar
bės ir vyriausiu jungtinio cho
ro dirigentu.

Sugrįžę chorvedžiai, be ati- 
, dėliojimo, ėmėsi visu energin

gumu ir rimtumu šventei ruoš
tis. Tuojau apie tai buvo vie
šai spaudoje ^paskelbta. . Ta ži
nia plačiai pasklydo. Visur 
apie ją buvo kalbama. Ir žmo
nės patribtingai nusiteikusieji 
aukė tos švdntės su dideliu su
sidomėjimu bei ilgesiu. Vi
siems įsmigo į širdį: bus dainų 
šventė. Kuomet 'gi sulaukė

' T ’ • * /

giedraus liepos mėn. 29 d. va
karo, tai važiuoti ir pėsti, trau
kė įvairaus . amžiaus i.^iki- 
įųiausi mūsų tautos sūnūs ir 
dukters į rtiašingą šv. Juoza
po lietuvių parapijos audito
rium Waterbnrv,-1Conn., dainos 
šventę švęsti? Štai jau išmu- 

f

šė ir laukiamoji bei nuskirtoji 
šventės valanda. Rinktinas or
kestras griausmingai užgrojo 
sveikinimo maršą. Smagu ir 
jauku. Publikos ūpąs aukštai 
pakilęs. Visų veiduose spindi 
skaisti šypsena ir smalsiai lau
kia dainos skambesio. Jau nu
tilo orkestras ir prasidėjo dai
navimas. Pirmiausia dainavo 
vietinis choras, paskui kiti. 
Ak, koks gražus įspūdis! Kai 
sunku yra ir pasakyti, kokia 
jausminga nuotaika, jau tie 
pirmutiniai malonūs dainos 
garsai, surakino publiką į kaž
kokią nuoširdžią didžiulę ma
sę. « Kiekvienas choras savo 
■dainavimu vfe didino ir didi
no klausytojuose įspūdžius. 
Dalvvavo keturi bažnytiniai * - f
chorai: iš Hartfordo, diriguo
jamas L. Vasaičio, Bridgepor- 
to
Haveno
tinis — Aleksio, i Pavieniai 
horai sudainavo po keturias 

dainas. Visos dainos parink-

X

\rX, HASS.
iSleftio jaąmiolitis

<Pu vaikinu iš Šv. Juozapo 
parapijos, Jonas Bu- 

ir Juozas Sabaliauskas iš- 
į jiražiąvp į^Tėvų Marijonų kolė- 
l||įH|ą mokintis.

cBugp. 8 d. jų išleistuvėms 
ivyko puikus vakarėlis. Graži 

r^ydhinninga programa su«Msjo 
iš dainų ir kalbų.

^s^įDainavo parapijos mažųjų 
^ viykučių choras, p. R. Aino- 
■į irini'vadovaujant. Taipgi dai- 
Į^Įįayo mūsų solistė p-lė J. No- 

įojkaitė ir iš Lawrenae p-lė 
^ Bolubiutė ir5-J. Banvs. G ra- 
lūžias eiles pasakė dvi mergai- 

teš, Ona Kačinskaitė ir Jieva 
^yPanlatiskaitė.

Kalbėjo vakaro programo 
g||!redėjas kleb. kun. F. Juras. 
| • knn. F. Virmauskis iš Law- 
^jįaace, klierikas L. Praspalius, 
f.. Tėvų Marijonų Kolegijos au- 
Ū Ketiniai Jonas Jančius ii- Juo- 
g; žas Pauliukonis ir kandidatai 

. Į ’ Tėvų Marijomi kolegiją. 
^Į*astarieji sujaudino publiką.

į Atsilankiusieji sudėjo dova- 
^Ūgėlę kelionei, bet kiek, nete- 
||?ko sužinoti.

^%ęLDS. kp. susirinkimas

||;<L Rugp. 12 d. įvyko LDS. 97 
susirinkimą.4

pįĮ’ąulaufkas ir .

i - M^ kuočųig'Mahsf rašti
ninkas dažnai suserga neran- g , X.
gumo liga, kas labai trukdo 
kuopos augimą. Kažin ar ne
būtų gera opaęacija Išrinkus 
naują. Pabandykime. Gal 
tada galėtume lenktyniuoti su 
kitomis kuopomis nariais ir 
darbais. Arba prašykime to 
paties pasitaikyti. Užtikrinu, 
kad tada mūsų kuopa augtų 
ir smarkiau veiktų.---------------

-Remia parapiją

P-na Thomas Smitli vra db v •
dis mūsų parapijos rėmėjas. 
Jlaljar paaukavo parapijai ge
ležinę šėpą, kurios nė ugnis 
sudegins, nė vagis sudaužys. 
Toki šėpa kainuotų apie $200. 
Parapijos dokumentai dabar 
bus

mas^ Delegatai V. 
ir Tarnas Versec

kas išdavė raportą iš buvusio 
^įliDS. Naujos Anglijos Apskri- 

ęįo suvažiavimo.
Nutarta rengti masinį mi- 

g- tingą rugpiūčio 19 d., bažnyti- 
ainėj ir išnešti- reaabn- ■ 
:alaujant, kad Lietuvos 

Įū'ftetegacija nenusileistų Lenkk 
Vilniaus klausimu ir rei- 

^Jralauti, kad Tautų Sąjunga 
|į priverstų lenkas grąžinti Vi- 
L-*ių prisilaikant Suvalkų su- 
^--.tarties.

Defegatas į Seimą
Išrinktas delegatas į I,. 

^8. Seimą R. Ainorius.
- * *
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apsaugoti.
Korespondentasly Dapkevi<-.iu?

DETROrr, MICH.
Lietuvių darbininkų 

reikalai
LDS. 72 kp. nariai pradeda 

vis daugiau interesuotis orga
nizacijos reikalais. Susiintere- 
savimas narių priduoda dau
giau energijos kuopos valdy-l. 
bai veikti, ir iš savo darbų su-1 
silaukia geresnių rezultatų. |1

Nemažas skaičius mūsų kuo- : 
pos narių yra užsimokėję duo-l 
klės už visus metus ir vis dar r 
mekasi.

Birželio ir liepos mėnesiuose Į 
užsimokėjo už visus metus šieJ 
nariai: L. Širvaitis, O. Balčiū-| 
niėnė, J. Tamonis, Ant. Marei-Į 
ką, J. Arlauskaitė, J. Grigą-1 
liauskas, J. Ringaįla, J. Sta-| 
šaiiris užsimokėjo už šiuos me
tus tr už 1929 metus, .T. Bal-I 
•iflaas, K. Stepanamskas, J, 
Bakas, naujas narys, Antanas! 
Kunsaitis, J. Lieponis, A. Ka- 
kanauskas, J. Šapalas-. P. Mik 
nevičius ir kiti.

Tikimės, kad už mėnesio bus 
visi nariai pianai užsimokėję.

Mūsų organizacijos seime, 
tai šiūr, kad LDS. 72 kp. už
ims pirmą vietą. Ši kartą turi 
būti nė Montello 2 kp. negalės 
subytyti.

Toks nariii mokėjimas pa- 
I lengvina darbą kuopos valdy
bai ir centrui. Patartina ir kitų 
kuopų nariams pasekti mūsų 
narių pavyzdį.

Pereitas kuopos susirinki- 
įnas buvo vienas iš geriausių, 
nes padaryta daug Svarbių nu

tarimų.
Nutarta rengti ekskursija 

I ant Bablo salos laivu. Bus rug-
T

REIKALINGAS GENERALIS) 
AGENTAS

/
rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuojaus pažymėdami sa-j 
to tinkam urną prie tokio dSirbd^Į

“DARBININKAS”-
366 Broadway, So. Boston,-Mara.

Z i

Kt* ”* x
ČA Bestdence, 194 Milllniry St, Srd Floor. Telephone Cedar 4953

B aJOSĖPH L DIRSA

DETROIT, MICH.
ify. Jurgio parapijos pikni

kas įvyks rugpiūčio 26 d., Bi
rutės parke. Šis bus paskuti-

4 ■ ’ nis šių metų piknikas.
Komisijos nariais rengimui 

pikniko yra J. Usaris ir J. Za- 
izalevieius. Programa bus į- 
jvairi; x~

Pafapijonys nepamirškite 
gausiai suvažiuoti, ;; j .

v

: LIKTU vis graBorius
? “Au«o« For Ali Oeeaaioas”

L Tuneral Home, 212 MilUrary.St., Worcester
" artrito Atlankyto jura
to—dėl patenkinančioplglnuirfo drbbo;Senlnkrtnn, kad laidojimais, 

4 . "Wrinc*- ai prižiurtu, busite patenkinti.
M

trjųkšmingij ovacijų.
Pertraukoj. kalbėjo kuo. J; 

Ambotas ir kun. V, Karkaus- 
kaš. Kalbėjo apie galią ir 
reikšmę dainos lietuvio gyve
nime. j. Taipgi publika laukė 
dar kito svečio "kalbos, bet dė
lei prietaringų priežasčių ne- 
buvoZ perstatytas. Ištikt ųjų, 
laikas jau būtų nusimauti tą 
juodąją kaukę. Lauksime....'

Antrąją dalį prog,raino išpil
dė jungtinis choras, tikrai me
niškai diriguojamas Aleksio. 
Sudainavo keturias lietuviško
jo grožio dainas: “Vilnius” — 
Vanagaičio, “Karvelėli Mėly
nasis” — Sasnausko, “Lietu
viais esame mes gimę” — S. 
Šimkaus ir “Mes grįšime ten” 
— Aleksio. Šių dainų gerai 

; atliktas dainavimas (išskiriant 
. paskutiniąją, kaičia L. Vasai- 
: čio) sukėlė publikos širdyse be 

galo patriotingus jausmus ir 
didelį entuziazmą. O, kaip ga- 
ingai ir didingai skambėjo!

Kad rodos, toji gili ir stipri tų 
dainų mintis, apgaubė ir paga
vo visus klausytojus savo nuo
širdumu bei paprastumu. O 
dainą “Vilnius” publikos 
grausmingos ovacijos ir vai lo
jimai privertė kartoti. Tas į- 
rodo pasauliui, kad lietuvio 
širdis, skausmais suspausta, 
Vilniaus. Ir tą dainą bedai
nuojant gal ne vieno lietuvio 
širdis, ekausmais suspausta, 
verkė. Bet neatsižvelgiant į 
tuos skausmus, matėsi visų 
veiduose lietuviškas pasiryži
mas nepaliaujamai kovoti už 
savo' tautos širdį — Vilnių.

Taigi dainų šventės iškilmės 
paliko publikoj neišdildomo įs
pūdžio ir įdiegė į širdis tėvy
nės meilės ir gerbimo lietuviš
kos liaudies dainos. Užtai p. 
Aleksiui, chorams ir jųjų diri
gentams iškėlė didžiausias o- 
vacijas. Bravo jums daininin
kai ir chorvedžiai! Duok, Die
ve, jums pagy venti ilgiau, kad 
kitus metus antfąją dainų 
šventę surengtumėt. Nes jei 
dainuosime, tai niekuomet ne- 
paskęsime ištauįėjimo bango-

vardį, kaipo principalį šventės 
kalbėtoją, 
užsibaigė Lietuvos himnu.

r/i

kodėl netvbrilaiiiiečių —"—?—. . '■

Parapijos išvažiavimas | &
Atlantic Išland įvyks, rugpiū- .^ 
čio 19-tą dieną.

Vietinis
- , ' ■V*'-

z ' , įš’
Kiekvienas, kam tik rūpi finoti,A.-L 

Įkas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rupi krašto gyvenimas, Vilnimis 
atvadavimas ir kariuomenės su vi- ' 
suomene susiartinimo idėja, priva- 
lo užsisakyti kareivių laikraštįO PHILADELPHIA, PA. I

Rugp. 4 d. beširdė mirtis čio
nai nukirto gyvenimo siūlą a. 
a. Silvestro Sužiedėlio dar jau
no žmogaus nepabaigusio pil
nai 38 metus amžiaus.

A. a. Silvestras iš Lietuvos 
kilęs nuo Varėnos, Kanevos 
vai.. Lydos apskr. Amerikon 
atvažiavo 1909 m. ir visą laiką 
pragyveno New Pliila., Pa. 
1915 m. apsivedė su p-le .Jieva 
Mikušauskiute, su kuria gra
žiai gyveno ir paliko nuliūdi
me 
du 
10 
tų.
vedusį brolį Juozą Sužiedėlį 
du broliu 
seserį ir seną motinėlę Lietu- Iiaukti ateŪy. ^okjė jrarai griildb 
voj, ir dar šiaip daugiau gimj--X

A 1 • Kur tik yra ontikUręs koks non
mų Amerikoj. jaunimo ratelis, ton būtinai turi' • r

A. a. velionis buvo gero bū- būti “Karys,” nes jis be kariško 
do žmogus ir galima sakyti ^hlajimo rūpinari kkkvienani 

liaunuoiim ritooti CyynCs meile, 
vienas iš rimčiausių lietuvių privalo '
šioj kolonijoj, energingai dar- skaityti “Ka4>” 1168 J*8 paduoda 
bavosi katalikiškose draagijo- ta^ort° ŽW” K UetuT“ ' 
se, o ypatingai L. R. K. S. Aj “Karyj” yra dang paveiksi^/ 
Bet nelaboji mirtis pergreitai f6^11^* apysakų, eilių, įvafreny- 

jsple.se is tarpo gyvųjų, nes “Karys” deda daug ateiminimų 
sirgo vos 7 savaites. K Lietovos kariupmetoSB kovų ir

Iškilmingos Inidofnvpą iw kūrimosi, kurie kiektfenfljn skaki.sKiimingos laidotuves jvy-
ko 8 d. rugp. ir palaidotas vi e- ja tmBjo pakaiti vaspo ir trukiu 
tinėse parapijos kapinėse dalv-Įkdl ižtoroja nepriklausomybę, 
vaujamt daugybei vietimų ir pugmeani g x L50 £ 
aplinkinių kolonijų lietuviams. Užsieny $5L5O.

Ilsėkis ramybėj amžinai.
Paukštelis'u

moterį, vieną dkuterį ir 
sūnų, iš kurių vyriausias 
metų, o jauniausias 3 me- 

Prie tam, paliko čionai

“Karys” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jit 

I spausdina bendro lavinimo raštai 
[įvairenybių iš naujų mokslo-dšra- 
Įdimų. Kariuomenės švietimo ko 
misijos-“Kary” skelbia savo pr»> 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam- 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau. 
nuolis patekąs kariuomenėn iš kar
ts jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai

“Karys” praneša, ką valstybes 
įveikia karo ariiyj, kaip jos gink-

ilue išranda ir ką pamalk gali

• A

t

t
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Vanagaičio Dainos

8.

galima visaip paįvairinti dainuo-

7. 8-NIGS LIAUDIES DAINOS (dan- 
. giausiai dzūkų: tinka solo, dviem fr

— J. Steponavičiais, New
V. Burdulio ir vie-

.Tonas Usarjus patais? baž- tūs gražiosf ii febai artimos 
liaudies dvasiai. 'Taipgi visoj 

taupė apiK$2DQ. Gražus pari- dainelės sudainuotos be jokiiį, 
aukavknas; Parapijonys ture- bent žymesnių trūkunių. Nes 
tų "būti jam dėkingi. - halsai mokėjo savo partijas ir

Bv. Jurgio par. koresp.1 dainavo^
k •

‘V »■.'•. ‘ ’ ' • ■*-. ■*** - *:
> '*■..■•* . *• (♦’ •> * v; ' 'T* ' : j

nyčios langus! Parapijai su-

’>• n-

<■ din

■ • ■ •ąj-. -

Kas norite išmokti gražiu irUnksmų dainų krelpkttfe į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 

: rasite).
Solo Dainos:

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

X ' AŠ BLJAU PASAKYT (lengvutė;.
baritonui, mezzo soprano)-------------40e.
LITAI leių^uCA tinka
“Menas, Mofcrf&a, Opovfo* E 
nago Plunksnos”!______________ 50c.
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Phm. ”)-----------60c.
STASYS (tinka'“Barbora” 3 “V«-
ųągo Plunksnos)-------------------------60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) _1-------------------50dT
* > •’ <■ ! x

' 'į Chorams Dainos:
VfiJUŽftLIS (ilga, lengva, lyriška 
daina)----- . -■ . .. - --------35°-
MUZTKA MUZIKA (galima šokti

Į

4.
9.

6,. 5
‘ ir • '

10.

>3 

r

T

t

A

6.
< 

; i

2.

11.

4 bdeam) ---------------------------------
“DAINUOK” n Dutb tatoNyMom 
įr ahorsnac g»<0> rrajvd* 
dabos) ------- ----------------------------- 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba dujrths-, romantišku
mo ir meiiar-pflna^..................    60c.
MALDA (tinka 16 ratorfo giedoti 
koncerte, publikai justojua; patrio
tiška) --------------------------------------- 306.
VANAGO PLUNKSNA (teMttt su 
nurodytoms meliodfyoms ir dekla
macijoms) --------- —-------------------25c.
FORDUKAS (Poupuri A M Kandie* 
dainą. Vyrų chorai ir soprano. Juoko , 
daug, lengva dainuoti) T*

> a

t: *•

.'J.
ii.':

4 MUZIKA MUZIKA (galima Šokti daug, lengva aamuouj.
Mokykloms vadovėj ‘^Dainuok H dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda-
me didelį nuošimtį. Chorams taip-fi duodama nuolaida. Kreipkitės į
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LDB. CENTRO VALDYBOS

. »™'^OSBDIŠ/ -
Trečiadieny, rugpiūčio 22 d.

LDS. Centro Valdybos " 
^posėdis,”©^!- 

įcbw Adm? kambary, 7 vaL 
•e. Svarbus. Kviečiame 

Ž' Valdybos narius suėitL 
’t > s.-.- >4. : ..

. • -
DŽIOVAPAKIRTO GYVYBĘ 
-^Pirmadieny, itigp. 13’ d. 
mirė jauna moteris- Ona Mi- 

k kūčiūnienč, 26 metų am
žiaus. > Džiova pakirto jos 

Ketvirtadieny, a.
a. velionę palaidojo su šv. 
mišiomis, iškifrfrtugai. Ji gy- 
V6ųo į>vi’e.Štžtos gatvėį City 
Point. Buvo narė Lietuvos 
Ihikterij/ draugijos po globa 

i* 1 Stotinos Švč. Lai ilsisi ra- . . X . .»
mybėje. B. S.

y į- 

t

ė“

f' gyvybę.

:>■

i-*--
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r
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RADO MOTEBW LĄVONĄ
BE GALVOS

r 5 * - * * ’•

Pereitą antradienio rytą, 
prie C gatvės So. Bostone, 
ant k. Y., N. H. ir H. (R, 
Co. geležinkelio, tos kompa- 
nijos darbininkas rado mo
teries lavoną be galvos. 0al- 
vą rado už kokių 50 pėdų 
nuo kūno. Iš kari niekas 
negalėjo išaiškint kaip ir

VJau 
pirkti naujus ii 
riuos tikrai 1Ž0 
kestrai pritariant, yra 
bėjęs ir įdainavęs mūsų 
Stasys Pilka. Rekordus iš- 
leidb VlcCbrCo: ir žmonėįs 
juos ' perka tarytum ice 
crem’ą’ kaistoj vasaros die
noje. Galit 'išgirsti ant vie- 
no rekordo ^Apie žydą ba~ 
ralxmščikayf o kitoj pusėj 
4'Begaus pas mergelę.^ Ki-

li METŲ MERGAITĖ PA
ŠAUKTA AMŽINYBĖN

Pereitą sekmadieny, mirė 
jauna 14 metų mergaitė 
Vaišviliutė, Dorcbestery. 
Ketvirtadieny, jos kūnas bu
vo-atneštas į šv. Petro lio-

■ tŲ.yhj bažnyčią ir už jos vė- 
ię atlaikytos gedulingos šv. 
mišios. Palydėti a. a. Vaiš- 

’/'.'LX— . .__ . J_______ Y-_

■

■/.•t

f

■ >

.•

ė*
*

kas galėjo atsitikti. Polici
ja padarė invesiigaciją ię 
rado, kad toji moteriškė žu
vo ant geležinkelio netikėtai. 
Jai galvą nukirto traukinio 
ratai. . Bet klausimas ko ji 
ten ėjo apie 2 vai. ryte liko 
dar neišaiškintas. Toji mo
teris buvo iš Roxbury, ve
dus, apie 36 metų amžiaus.

.♦ '. w *• • •

KUN. NORBUTAS CITY 
POINT’E

Pereitą trečiadieny atvy
ko i So. Bostoną pas savuo-| 
sitis paviešėti Montello lietu
viu parapijos vikaras kun. 
F. Narbutas. *Aš turėjau 
progą jį sutikti City Pointe.

A. N.

tas rekordas pavadintas 
Skrendam^ kaip paukščiai 

ir jame sužinosit, kaip ma
lonu yra orlaiviu skraidyti, 
o, taip pat jus pradžiugins 
juokinga daina" "Mažytė.^ 
Tai pasaka apie merginą, 
kuri riešutavo miškely ir 
ten vaikiną sau surado. Tuos 
visus rekordus įdainuoti art. 
Pilkai savo plonu balsu pa^ 
dėjo R. Juknavičius. Už- 

I eikit pas rekordų pardavė
jus pasiklausyti Rep.

I < • . . <■______ •_________ , .

lloruhestery.
G Antra jauna p
mūsų jaunas biznierius ūd- 
yųkatas Juozas ŠvagŽdys sų 
p-lę M. Žareikiute. A|mi iš 
$o, Bostapo,., į*, švįgždys 
yya bąįg^ Sųffolk Law 
SchooL Besimokindamas,

• , J . f , . • 1 .» t *'

kelis metus dirbo pas Kor
doną mėsinėj o vėliau jis su 
Vervečką nupirko, nuo jo 
mėsinę ir dabar pasekmin
gai’ veda valgomu daiktų 
"krautuvę: P-lė M. žareikiu- 
tė yra mokytoja naminių 
dalbų mokykloj ir laike ato
stogų vasarą mokytojauja 
So. Bostono vasarinėj mo
kykloj. Abu yra veiklūs mū
sų visuomenės nariai, geri 
lietuviai ir patriotai.

Mūsų jaunuoliams, stojau-
• * * '. I ,

tiems į moterystės luomą 
linkime Dievo palaimos. K.

80. BOSTON,-MĄS&u
Antradieny; rugpiūčio’ 2Į (įieną. 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS?1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Rys daug 
liauju ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą..* 
t- ;h)j• ‘ ' ■ Valdyba

> I ■ I !■ ■ •' Č*. «

WATERBURY, CONN
i Rųgp. 26 d; 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba 

Į ____________________ ■____________ * . X

; t Buvfafc 80 
JUOZAS'P. Ii____ I

VQSB , & SOOT PLAHO

Si' kompanija tždirbinėja pianus 
Bostone per T$ ipetys ąovlrš, Lie
tuvis Ponas darą specia
li raginimą
ė ' .

____ .. „ 
dėl katalogo. Pristatymas visur 

UykaL Prieš plrksiant matyk poną 
šarkiona.. •_______________ ’

yose'& Sons Piano 0o.
160 B0TLSTON 8?/ BOSTON

daro špečja-

AnkSčiaųąios roūies lianai, VIk- 
žemiausiom kai* 

pipe senus planus. Bą

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpjūčio 26 d. tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

Viliutės susirihko daug žmo
nių. Jaunos mergaitės nešė 
karstą:’ Ilsėkis amžinybėje. 
? ' B. P

Už GURKŠNĮ M00NSHIN0 
NETEKO 53K.0Ų .L ;

St^ith End, Bostone poli- 
ei ja areštavo jJolui Čfc^ėr- 
ello. • Kriminaliame teisme 
jo bylą nukėlė į- rugp. 22. Jis 
kaltinomas su kitais dviem, 
kurių policija dar nesurado, 
apiplėšime George Marosiff, 
99 St. Botolph St.

Marosiff pasiskundė poli
cijai, kad jį patiko ant gat
vės trys vyrai ir pasiūlė iš- 
sigerti.'Kada jis įėjęs į tarp
durį ir užsivertęs bonkutę. su 
1 ‘moonshmu ” gerti, ' tada 
geraširdžiai” kirtę jam 
per galvą, apsvaiginę jį,, ir 
kada atsipeikėjo nerado $38.

Areštuotasis užsigvnė, kad 
jis furetų-LokĮ ryšį su čia 
aprašytu atsitikimu.

v

AREŠTAVO GIRUNAITĮ

Pereitą penktadieny, pas! 
GirunaitĮ po numeriu 3281 
E g-vė (LDS. name) polici
ja darė kratą. Rado .už
drausto vandenėlio—“moon- 
shino.” Pereitą pirmadieny 
So. Bostono teisine p. Giru- 
naitis turėjo pasiaiškinti. 
Teismas matyt jo pasiaiški
nimui netikėjo ir nubaudė ji 
pinigine bausme'$150.00, ku
rią jis ir užsimokėjo.

Taipgi pereitą pirmadie
ny jis vėl buvo areštuotas, 
kuomet jo žmona pasiskun
dė policijai, krd jis ją sumu
šęs. Bet kol kas prieš jį by
los neiškėlė.

Kiek man teko patirti p. 
Girunaitis visą mokslą sėmė 
iš “Keleivio.” Žmonės sa
ko, kad jo uoliausiais “kos- 
tumeriais” buvę sandarie- 
čiai ir keleiviečiai. Jeigu 
taip, tai ir juos reikėtų pa
siųsti ant salos.

L • 9

PRONCKUS “PARUNIJĘS”
Mūsų kaiminkos impor

tuotas redaktorius p. Pronc
kus pratinijęs. Kur, niekas 
nežino? Kalba, kad jis įsto
jęs į kokios ten sektos semi
nariją ir mokysis į “pinče
rius.” Sandara smūtku su
spausta irgi rengiasi į kelio
nę ( 7).“Liko vienas — bėgk- 
šia — pas graborių.

SO. BOSTONAS NUGALĖJO 
, madingą : 
Pereitą antradieny, So.

Bostono sportininkai lošė 
jaseball su Readingo spor
tininkais. So. Bostonas lai
mėjo 10 prieš 5. A. N.'

Rep.

NEPAMIRŠKITE MOKYK
LOS UŽBAIGIMO VAKA

RĖLIO
Penktadieny, šiandien, po- 

bažnytinėje svetainėje,- -įvyks 
So. Bostono Vasarinės R. K? 
Mokvklos vakarėlis. Mūsų*■ 
jaunieji mokiniai, mokytojų 
išmokyti, parodys ką jie iš
moko.

Suaugusieji turėtų gausiai 
ateiti pasižiūrėti ir pasi
džiaugti vaikų darbeliais.

R.

KARŠČIAI BOSTONE IR 
APYLINKĖJE

Šių savaitę' nepaprastai 
karštas oras užklupo Bosto
ną ir jo apylinkę. Jau du 
asmenys nuo karščio mirė ir 
apie 20 nusilpnėjo. Oro spė- 
jikai pranašauja, kad kaiš
tis ilgai nesilaikys.

Trečiadieny ir ketvirtadie
ny buvo vietų kur baromet
ras rodė 100 laipsnių kar
ščio. Oficialiai !buvo apie 91 
ir 95 laip. 7

»/ • - r •. * • * z

ŪVIMETINIS MOTINĖLES I 
. . . . WlWMs", 
.vyks šįmet 31 Rugpiūčio 
(August) Strand Hotel, At- 
lantic City, N. J. 3 vai. po 
pietų.

Kun. V. Matulaitis, 
Sekretorius 

St. Clair, Pa.

f «. ? f.a*t

/ v •

JOHN GUDLEWSKI
Maliavoje, popieruoju-ir baltinu 
nanuj vidų ir iš lauko. Kas nori 
gerai ir gražiai pataisyti namą ir 
už prieinamą kainą kreipkitės pas 
manę šiuo adresu;. 12 Merrill St., 
Cambridge. Tel. University 1768-J 

' (R-24) -r
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Rep.

a : j . sugros
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Teieęhooe South Bostou l9S2—f373-, <■
Randolph

Septynių kambarių stuba su vi
su fomišiumi ir šeši akeriai že
mės. Prekė $4,000.

P .

REAL ESTĄTE 
* A ANT PARDAVIMO 

W. ' a So.:Bostone ■
- NEPAPRASTAI GERAS 

PIRKINYS

proga užsimokėti dųdkięs.
<.AxbitjPRB|

• —tti
CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8' kp. mėnesinis’ sumrii 
mas. atsibus; ketvirtadieny rugį 
6 d., 7:30 vai. vakarę, Lieto 
bažnytinėj svetainėj. Visi na 
malonėkite atsilankyti ir užsin

PROVIDENOE, R. I.
LDS. 11 kuoops mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, rug- i 
piūčio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj. svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Valdyba

ĄirnmoNusTu domei
4 - « l________________ •

Perftinu automobilius, Dupont 
Duco, VarniŠiuoju, Body Dents ir 
Fenders, prieinamos kainos.

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somerville 

Tel. Somerset 6520-J

■agketi užvilktus mokesčius. Valdyba

ŠVENTO PĘTB0 IR PO 
DB-JOS VALDYBI

:i3
Pirmininkas — Anfanąs Na’

JJ. Flfth 8t. So. Boatc _ ____ _

92 8awyer Dorcaester, v
Prot RaStlnl n tom — Leonas $va ~

111 Bowen St, So. Boston, 
Fio. HaStlnlnkBs — Kazys Kttkbį,

868 Ęroaūffnjr, 8a Bostto, MaM, 
I&Uninkas — Vincas KaliSios, .

®T G Btreet, South Boston Masą 
Haxūa|ka r— ^tnhymw,

Į 4SB B. Sevecth S t, S. Boston, Maaa. 
Dr»W®a pasn suslrln^gM* ki* 

pirmą ned^dlenį kiekvieną m$neriį» 
ąptrą valandą po pietų, pr“ 
8aiaį 493 E. 9»venth St, Są. 
MaM.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mčnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 19 dieną 
rugpiūčio, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rci. 
kalo. Valdyba

' a

LAWRECE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks |Tį| 

19 d. rugpiūčio po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at- _____ _ _________ _
silankj’ti į šį susirinkimą ir užsi- Ina ItešSnlDkaš’— M. šeikis, 
mokėti mėnesines. Atsiveskite iri t 
savo draugus prirašytu Nariai, 
[kurie dar neturite mokesčių kny-1 TvaSįs™. 
'gučių tai gausite susirinkime. I r ~

S. Čaikauskas, rašt. |Dri

landą po pietų, parapijos si 
B. Seventh St, So. Be^ton,

~-■'"■v ū

> PO GLOBA MOTINOS avi
T7ATTVVTJ*

5f- i

. --įV ... r
ŠV. JONO EV. BL PAŠAIA į 

DR-J0S VALDYBA* f

Prmlninkas — M. Zioba,
639 E. Seventb St, So. Boston, Masą, > 

South Boiton. 3552-R , ;
— J. Petrauąkaą 

___ ;Pk. Boston;iMĮifci/
Prot ReStlplnkas — J. GI 

Ū.Thomflį 1%, South Boston,’

360 Braadway, So. Bošton, Mass.
— A.Naudiiunaį

885 E. Broadvray, So. Boston, Mass. y

7 W!nfield St, So. Boston, Mass.

si

JAUNUOLIAI IŠSIJUDINO 
ŽENYTIS

Rugpjūčio 2^ d. įstos į mo
terystės luomą p. F. Valen
tas iš Dorehesterio su p-le 
Petkūniute iš So. Bostono. 
P-nas Valentas yra gerai 
žinomas kaipo gabus inžinie
rius ir veikėjas tarpe Ame
rikoj augusio jaunimo. Ap- ' M.

PRANEŠIMAS
Visiems So. Bostono ir apidin- 

kės lietuviams pranešu kad atida
riau bnčernę ir grosernę po num. 
365 W. 2-nd St., kampas F St. 
Užlaikau pirmos rūšies tavorą. 
Prašau atsilankyti. Jei atsirastų 
norintis pirkti biznį — galiu par
duoti. (R.-17)

Vincas Svitlevičins

v

• *

X

tai musų specialybė tf ilgų metų prak
tika. Darbas___ .______ arUstiškna kainos žemas.

M. A. NORKŪNAS
16 Plearant St, Lavrence, Mass.

Tel. S. B. 1751

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kubpos susirinkimas i 

įvyks penktadieny, rugpjūčio 24 d. 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
[svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orgą. 
nizalijos. Kviečia Valdyba

Į Į - . ■

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadieny, rug- 
Isėjo 7 d., 7:30 yal. vak., .Lineoln 
I svetainėj. 26 Lineoln St. Ateikite 
Į visi. • ; Valdyba

raugtja Įniko euąir|nkinuĮą kas tre< 
nedWdleci kiekvieno mėnesio, 2-rą i 

>ijoš salėj, <Į

LIET. DUKTERŲ
šį

VALDYBA
PlrmlntakS—Jleva Marfcsfenfi, /''JĮ

625 B. Bighth St, So. Boston. Mara 
Vlee-Pirminlnkš—Ona' Zulonlęnž, 

ll Monks 8t, South Boston, Mara’’' 
Profc BąitlninŪ—Ona SiaurjenĄ >r- 

443 B. Sevecth St, So. Boston, Mara 
South Boston 3422-R. V 7 

Fftt RAŠtlhin&&—Broniai ava Ciunien* 
. 29 GpuĮd.Street, W. Boxbury, Mara 
IŽUlninkA—Oua StantultutS,

100 West 6th St, So. Boston, Matol. ') 
Tvartofer©—Ona MizgirdienA,

1312 OiĮuniMą Ęd, So. ]3<
Draugija savo suairįjjkimus laiko kM 

antrą utarninką kiekvieną 
7:80 vakare, pobažnytinėj š

Visais draugijos reikalais 
pas protokolų raštininkę laišku ar ta/ 
lefouu. . ••

r».‘

JONAS S. MEŠL1S
(INSURANUE) 

239 Broadway, So. Boston 
Apdraudžiu visokias nuosa
vybes ir kas tik reikalinga

PHILADELPHLA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuops. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, rugsėjo 2 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles..

IRO

Ma«.
j-

22S L Street South Boston. Mara 
---______-- Rralville, Maura 

Jobas GrdbiuttM 
MhjpnaSf 

South Boston, Iraa 
----------------------w -------------------- _____c

Valdyba I - 868 W. Btradsay, sįa. Boston, Ibai 
, | Iždininkas — V. Balutis, ,, { ■ 

,.|ft Mercer Streot, 8a Boston, 1 
MįffraifcR P- Lauėka.
‘ 893 FUth Btreet, South Boatoflt 1 
Draugija laiko rasMnkimas kas i 

mSMdienJ kiekviena mtoeslo, p<
- - .i vat po pietų. Parapijos Salėj, ftimokėta . $2,550. Dabar gali pirkti u GtatX South BoatnuTlfara 

už $1,000 arba $800. . Į _ .
Taipgi turiu geųę farmųir’n^l ..

mų ant pardavimo ’arba ant mai- |D. L. K.

S.
REAL ĖST ATE AGENCY, W. M.
MITCHELL, 50 High St., Nashėa,1 “*
N.H. Z'1'

Plrmtolnkas 99TmiktJaroša,
♦ ' •

24

•405
Finansų Raštininkas -r M. fl

k.iptfmfjK,

į : Nuo 9 vaLiy-

PARSIDUODA
FONTANAS. Tinkamas kam tijs 
nori, dėl sodės ir ice-cream parlor 
arba alaus. Labai pigiai. Buvo

Visais reikalais galima kreiptis 
rTfipfr*1. laiškuarba telefonu.

Ofiio valaadoa “

Trijų šeimynų namas 6-5-5 ksm-
-,is. Prekė $10,-

1

- K

;; Garadfiaus TclefoHąabsiyM^.'i x 
*. South 
ų 7*.L
f, t*
^Parduodam naujūs Stud 

visokio padirbimo ąuton

415 01d Golony Avetrae,

v *

_____ _ . — i
Vienos šeimynos namas puikiau^ 

siais įtaisymais, tinkamas dakta
rei, advokatui arba, ankštos kle^ 
sos bordingbousei. . Lengvos išly- 
gos. Kaina $8,000.

Trijų šeimynų medinis namas 
S 3-4-4 kambariai, geroj vietoj. Pre- 

-16 $3,700. ’ - ?
Trijų šeimynų medinis namas 

įtaisymais, puikioj'vietoj ant 
eventh St. < Prekė $12-,000. 
ARDWARE KRAUTUVĖ, So. 
tone ant Broacbray, geras būt- 

išdirbtas, ‘pbr daugelį metų, 
‘duoda pigiai. *

ARBERNĖ IR P00L RUIMIS, 
intėiė įstaiga-didžioj lietuviais 

a>gwentoį vietoj Bostono prie- 
aRstyjc! Kreipkitės tuojau. Par/ 
sHuoda pigiai' 
••“i .“ Dorchęrter, ?

Trijų šeimynų medinis namas 
sa visais įtaisymais. Prekė $10500. • • v •-- ------------a ---------------------- te e 1---------

bariai su įtaisymais.F
Dviejų šeimynų kampinis na- 

mas, ra naujausios mados- įtaisys 
mais 5-5-2 kambariai Prekė J7,-

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA
KIEKVIENAM INSURANCE
Inšfarmtr ir ant IŠMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius. fornieius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

<

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ir fannų, Bostone ir 
jo apylinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
BKynus. *
"Parduodu, Anglis -ir Malkas. 

AUgfys Jfluomi tarpu atpigo. Pir
kite. dnta?. i Priatptome peteliau

I TUTfridMgywę nsnųj'Hnnų* ir 
biznių ant perdavimo ir mainymo I 
kntiųf^Oegalima suminėtfr' B V



20c.

15c.
iki

t

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

i
«

,"v

• ZT

■

vasarą Suv. Valstijų P«
■ » • v

ių Sargyba tyriųea .van- 
ius tarp Labrador ir Greep- 
lijos kur randasi milž^niš- 
ledynai. kurie grąsina už- 

jįį|kf^keliavimą. Po šio 
aus /tyrinėjimo gal bus 

ma teisingiau sužinoti Šių 
ynų keliavimus kur ir kaip 

a plaukia.

• • • l Į T l Ty

ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—įvairūs pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
nas-----------------------------------------J

B® 
y*

'"rf'jŲ plaukimas i pietus jarry- 
ra žinomas. Prie to labai dik- 

prisdiėjo Internatienal 
Patrol reguliariški tyrina

mai nuo 1912 m. Šitie tyri- 
? jhemai pradėti kuomet baisi 
£ Titanic nelaimė kreipė pasau- 
r Jfio atydą'į šiuos milžiniškus 

pavojus. Šios vasaros darbas 
| gal pristatys faktų, kurie 

šiam laikui dar nežinomi 
y apie ledynų pradžią.
^•^'Ekspedicijos vartojamas lai- 
gį vas bus “Marion” ir vadas y- 

ra^ Komandorius Edward U. 
Per dešimts metų jis vedė le- 

Lei- 
bus 
Su 
g.e-

T diį Įvairius tyrinėjimus.
Ik,' tenantas N. (I. Ricketts 
&į pirmuoju pagclbininku.

jais vyks apie dvidešimts 
:Q: yai išlavintų įlarbininkų.
©* 
fe??.- 
IvN

s.

B

i

g. ' *

E S !

TeL So. Boston 8320

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du Universitetu 
CORNELL UNIVES8ITV ra A. R. G. VFASHINGTON UNIV. ra IXB.

“D a r bl n ipi o ” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

B06 Uarvard SL, Cambrklge, Mass.
TeL Cnlverslty 1463—J.

15 d., 1912 51. 
kuomet AVhite- Star linijos lai
vas Titariic susitrenkė su ledy- 
nu Newfoundland’e ir nusken
do su 1,500 žmonių, i
tiškas seimas “apsau'gdt 
vastį ant jūrių” laikytas J 
done. Ir po tam buvo 
ta Suv. Valstijų Pakri 
Sargyba. Kas kovo mėnesy du 
laivai išplaukė iš Bostono | le- 
dų kraštą ir tenais pasilieka 
pakol pavojus prašalintas a 
pie liepos mėnesio vidurį. Du 
syk į dieną šie laivai per ra- 
dio praneša laivams apie tos 
apielinkės visus ledynus, kad 
laivai galėtų plaukti iš jų ke
lio į pietus į saugesnes vietas. 
Nuo įsteigimo šio svarbaus pa- 
krančio sargybos darbo ketu
riolika metų atgal, tik trys 
žmonės žuvo, laivui susitren
kiant su ledynu;

šių metų ekspedicijos laivas 
“Alarion” išplaukė iš Bostono 
liepos 10 d. į Sydnev, Nova 
Scotia. ir iš tenais vyks į Lab- 
rador ir Grenlandijos pakran- 
eius kur ledynai prasideda. 
“Marion” turės visus reika
lingus prietaisus mieruoti tem
peratūrą, vandens sūrumą ir 
tt.

l įfĄ -\4

> y ■ ėf ’** v •t’*

JI

• -

t

20 Metą Tamsioje Kamaroje, Retežiais Suraki 
nę Kankino Nekaltą Žmogų

-

z

A

tdberty 7298. 1

GEORGE H. SHIELDS l
ADVOKATAS i; 

811-812 01d South Bnilding ’
294 Street I >

Boston, Sfess. |
Valandos/ 9 A. M. ftl 5130 P. M. 1 | 

GTVjaiBfD PIETA j >

37 Gurbam Ava, BnoKHne i 
TetepUone Begeni 6568 1 ’

Vienas iš svarbiausių prie
taisų bus gilumo tėmytoias. 
Su šita prietaisa galima suži
noti vandens gilumą daug tei
singiau ir greičiau negu buvo 
galima sužinoti su senoviška 
paskambinimo linija. Kas pus
valandi, dieną ir naktį, gilu
mas bus bandytas. Ekspedi
cija plauks apie 50,(MM) ketvir- 
tainiškų mylių, kur iki šiam 
laikui nebandyta.

Danijos valdžia paskyrė pa
našią ekspediciją į tuos van
denius vykti ir bendrai veikti 
su šia iš Suv. Valstijų ekspe
dicija. .Tau šita ekspedicija iŠ 
Danijos išvyko laivu Godthaab 
iš Kopenhagos.

Apie Katalikų Tikytos Tik
rybę—pežmlmns tikybos, jos 
privalumų, ypatybiii ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 

Į prašymas Švento Pranciškaus 
venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai ___________________________ 8c.

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. ¥. Kulikauskas

Išganymo Apsireiškimai—atė- N 
j imas įr gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis______________ 7&t

Dangaus Karalienėm—Surin
ko Kun. M. Gayalevičius;- 
apdarų 75 centai, su apdarais

Legendos ir^Pasakojimld^a- 
pie Kūdikėlį Jėzų.' Vėrtė'krin. 
V. Kulikauskas -----------

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys------------------- 30c<

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tvmėliai. Išleido M. PaltanaT^ 
•ričia _______________ —______ 25c,

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jnrgučio _2_____ ___10c, ’

Žydas Lietuvoje. Parašė S. z
Kaimietis______ _ ___________10c. '

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

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas  ....................5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______15c,

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas__50c,

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

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerulis_______  __________ 40c,

Limpamosios Ligos ir kaip - 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vileišis.___________________50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Paraše J. Baronas._____ .50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ________________________35c,

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B. . ........... -....... 40<).

*
Trumpi Skaitymėliai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
,vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas — —< 

į Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis.------ 45c.

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

I J. Balčikonio------ -- ------------- .$1.00

Pramoninės Demokrati jos Pa
grindai—parašė Uosis. --------- .75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis-----------------75o.

Gerumas—aprašymas apie ge- 
Įrumą per Tėvą Faberą-FUIpi- 
ną. Vertė Kun. P. L. —---------- 15c.

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutfe—apysakų 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta

linas Žilinskas

Apaštalystės Maldos Stato- 
tae-—VerlE Kun. P. Saumsai- 
tis_____ _ ________ __________ _ 25c.

I' Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

ĮžaCLeiKlo. Kaina--------------------59o.
Aritmetikos Džaavtnynas< .25c.

Vaikų Darbymečiui—BtalB- 
nJėlis kalbos mokslui — ---------50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė 8. Rakauskas___ ĮBo.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj------------ - -----------------------------

r t

^aidimų Vainikas—Savybės 
valkarūliams ir gegužinėms sn 
gaidomis. Sirtaisė Matas Gri
gonis ------------------------------------ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus---------------------------------50c.

Mūsų Tikėjimas—-Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Storinta______50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas
Jeronimas Parkaitis________50c.

Uetuvos ženklai—Išleido J.
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas. ..40c. 

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai.
Parašė Juozas V. Kovas.____ 30c.

ir policija prieš ji iškėlė by
lą. Ilgai tęsėsi tokios pai
nios kvotos pravėdintas ir 
byla buvo nagrinėta tik 1927 
ni. spaliu mėn. 19 d.

'Teismas išnagrinė 
baisu nusižengimą ir 
/judamas Stragauską 
nubaudė 2 savaitėm 
ir 500 lt. pabaudos.

Nesenai ir Vyriausias Tri
bunolas kalbamą sprendimą 
patvirtino. fš “Momento”

be jokios priežiūros. Tekio
ji* padėtyje, be. žmonių Lu
košius išbuvo apie 20 metu. 
Jis užniiršo/pąsanlį, o pasau
lis apie jį. Net apie tokius 
Įvykius kaip Did. karas jis' 
neturėjo ^įpratimo. Tik 
1926 m. visai atsitiktinai 
viena mėgnite sužinojo koks 
baisus gĄ’ventojas kankinosi 
Stragausko kamaroje. Vi-j 
sas šiurpulingas įvykis išėjo] 

viešumon ir 1926 m. liepos 
mėn. 16 d. policija išvadavo 
jau pasenusi ir vos gyvą Lu
košių iš sunkiųjų retežių ir 
pragariško kalėjimo.

• *
Apskrities gydytojas' ap

žiūrėjęs nelaimingąjį paty
rė, kad Lukošius yra tikras 
ligonis ir dėl raumenų su
džiūvimo. (20 m. buvo be ju
dėsiu) jis jau visai neturi 
fizinių jėgii. Kaipo tokis jis 
buvo padėtas Telšių apskri
ties ligoninėn.

Stragauskas buvo suimtas

Neseniai Vyriausias Tri
bunolas patvirtindamas , 
Šiaulių Apygardos Teismo 
sprendimą, grąžino nepa- - 
prastai šiurpulingą bylą, ku
rią Apyg. Teismas nagrinė
jo 1927 m. pabaigoje.

Pri(‘š Did. karą, Telšių 
apskr., Alsėdžių vai., IIių 
kaime pil. Juozas Lukošius 
tūlam Siragauskui Jonui 
pardavė savo ūkį. Lukošius 
berods nebuvo vienintelis 
parduodamo ūkio savinin
kas, nes pas ji buvo brolis 
Jonas, kuris ten pat ir gy
veno. Tačiau pastarasis bu
vo (ar bent jį skaitė) silp
naprotis ir brolis savotiškais 
sumetimais jį nutarė Stra- 
gauskui parduoti, kaip kokį 
kilnojamą inventorių, drau
ge su visu ūkiu. Matyt, šiam 
vargšui buvo susukta galva 
ir Juozo Lukošiaus planas 
pavyko. Jodas Lukošius, 
tuomet dar jaunas vaikinas, 
su visu ūkiu buvo parduo
tas Stragauskui. o šis pasi
žadėjo jį tinkamai užlaikyti 
iki mirties.

Bet Stragauskas savo pa- 
ža'dų neišpildė ir sugalvojo 
nepaprastą planą savo 
“pirkiniui” atsikratyti. Jis 
Joną Lukošių jėga sukaustė 
Į sunkiausius retežius (apie 
15 kg. svarumo) ir uždarė 
tamsioje, šaltoje ir nešvario
je kamaroje, prirakindamas 
prie namo sienos. Slinko me
tai po metų, o nelaimingasis 
vis kankinosi bado ir para
zitų kamuojamas, paliktas

i

si
45c.
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NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
į KAS BARAVICIUS)

į| 511 Brodasvay, So. Boston I 
h • Ofgto calanC^tg;

nuo B Iii 12 ryte Ir mm l-'SO iki g I 
ir nuo B iki 8 vaL vakara Ofisas I 
uždarytas subatoe vakarais ir ne- I 
dėldleniais, taip-pt seredomls nno I 

12-tos įteną uždarytas I
Taipgi nnimu ir X-R«y

ErETOVISAD™™TAO

DR. ST. A. GALVARISIL
(OALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston |
TelephojĮę So. Boston 2300

g Ofisas atdaras nno 10 iki 12 ryto, H 
M nno 1:45 Jkl 5 .'20 po plet ir nuo 7 B 
g? Iki 9 vakare, šventą dieną pafąl so- f 
E sitarimą.

i.

F. L. I. S.

7

*

z

100.

d

i j.

>?•

į I

Telephone ūniversfty 8831-W

m

>

. 5Oo.
g

SUSUKU SU LIETUVOS VEIKLIAIS*
Nei viena tauta negali Vilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų Ir moterų. KLekyfe- 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip Ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis tari žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 

S, jautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbaus apie' lietuvių išlikimų Ame-
riko j.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas tari 436 puslapių, iš kurią 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 z Užsisakykite

“ D AR BININK AB11
666 West Broadway Bouth Boston, Mmi

Lietuvis Oratorius

n
'l
i

Tel. S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SETMOUR) 

jas Ir Chirurgas

R0ADWAY
Room 2

^dlAsko aptiekos)

Bes. Talbot 5863

J, J. ZABARAUSKAS
0PT0METRISTA8

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
ainnfna

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sąnare, Boston 

Olympia Theatre EIdg.
n

eeeassessaeeessesseesasseA 
| TeL 8. a 2805—R. |
LIBTUVPS 
į OPTOMETRISTAS

‘ ISegzamlnuoJo akla priskirta ata- 
| s ohn, kreivas eita atiOtekra V | 
(i ąmbUJonlSknae (aklose) akyse «u- į
Į | gražinu tinimmg- laiko*
n J. L. Pasakantis, O. D. B 
|Į 447 BrtMdtray, So. Boston. |

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS .
GratorfM fr Balsanraotojas
877 Ir 448 Oambridge Street

CamMdg% w°**

TeL Brockton 5112 X
DANTISTAS |

DR. A, J. GORMANj
IGUMAUSKAS) |

705 Maiu St., MonteDo, Mass. | 
(Kampas Broad Street) S 

Ofiso valandos: X
Ryte nuo 10 iki 12 vai. £ 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL g 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL g 

Sekmadieniais pagal sutarties. v

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, Sduth Boston
' (“Keleivio” name) 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis  ̂nuč 9< 
iki 6 vak. Ned^ftomisf n»<i 
iki 12 (pagsl mtortĮJu njĮ|

~ jiOiA«č
So4hB<M<m

*.
Brandi Office 

Brockton 
791AW ę

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Oratorius

187 Ames St, Brtckton, Maaa.
162 Broadvay, S. Borton, Mm

£

i > ; -»

Graudūs Verksmai. — Vertė 
Vysk. A Baranauskas______ 10c.

Eucharistiškos Stacijos__ 8u-
litavino Kun. P. Juškaitls____16c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K A. Va- 
'sys——------------------------------- 25c.

Siųsdami nlMkynui’arba pinigM, vianomat
7 ' #

TEATRAI

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

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks- ! 
mų'komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas------ --------------------—25ta

Ubagų Akademija ir Ubagų 
BaliuB—komedijos po 1 aktą. 
Parašę Seirijų Juozukas_____ 356.

% f

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

Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10<fe

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ----------g--------------- --------- —30c.

575si Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. įč.-------  ... - lOo«

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

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

Dramos: T) Germaną; 2) 
Fakto to—5 akta; 3) Liurdo 
Stebūklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas ----------- ,-----------------

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

Vaikų Teatrai: dalis D: 1)
Ištirsime paskui-, 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N.______15c<

9

MALDAKNYGtS !

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q

Mažas Naujas Aukso Alto- - 
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) __________ ____ 50o

Mažu Nantas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
iryliais) _________________ -50c

Magas Naujas Aukso Alto
rius—iuodos (geresnės, menk
tais Grifeliais),... ___

Mažas Naujas Aukso Alte 
rius—juodos (geros odos vir
šeliais) _______________ ____ $1.0Q

Mažas Naujai Aukso Alte 
rius—baltos (eeluloidos virše
liais) ______________________ _1.

Mažas Nauju Aukso Alte 
rius—baltos (eduloidooMrife- 
liais, su krvšalin)—-------iî il.ll

't ■ 
e taip:


