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Iš PASIKALBĖJIMO SU 
p. JAUK SHARKEY

shendun pareiš- 
li ko galima 

Lietuvą,
■/Vi*

Taip. Smithą išrinkus bus 
galas Reptiblikonų prosper- 
itv, bet ne 
darbininku.

isuomenčs,

Gera 
milijonai darbininku be 

darbo skursta
Pe-
Zo-

“prosperity” kuomet Zogu paskelbtas jos 
karaliumi

Bet publika tik gardžiai nusi- 
----- juoke -iš- Republikenų----  
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AnislerdaiĮias. Rugpiūčio 

d. Amsterdamo olimpia- 
*doj įvyko susitikimas tarp 

Vinčos ir afrikiečio lioksi- 
ninko Cmkindal. Vinča pir- 
mani rounde kovą vedė ener
gingai, bet antram rounde 
buvo žymiai paliestas smū
gio į veidą.Teisėjas, palaiky
damas afrikietį, sustabdė 
pirmoj minutėj antro raun
do rugtynes, paskelbdamas 
afrikietį nugalėtoju. Vinča 
žemėn nukritęs nebuvo.

Lietuvos sporto lygos ats>- 
tovas dr. Jurgelionis pareiš
kė dėl to protestą.

Sąryšyje su ruošiama 
spaudon istorine knyga “A- 
merikos Lietusiai” man te
ko atsilankyti pas .garsųjį 

• mūsų tautietį poną J. Shar- 
key ir nors tai buvo mano 
pirmas atsilankymas pas jį 
ir pirmoji mudviejų pažin
tis, bet gan ilgą valandą lai
ko ir įvairiais klausimais X •*
pasikalbėti.

Turėdamas omenyje vi
suomenės susidomėjimą šia 

v brangia mums ir visai mūsų 
tautai ypata nors trumpai 
patieksiu savo Įspūdžius bei 
pasikalbėjimų išvadas. į

Jo gyvenamoji vieta
i

Bostone, milionierių ap
gyventame rajone arti ežero- 
rezervuaro kranto randasi 
jo rezidencija. Namelis vi- 
dutiniodydžio, nepuikios iš
vaizdos; iš priešakio ir šonų 
papuoštas jį apsupančios ža
liuojant-is vejos. Dailiai ža
liuojanti žolė sudaro gana 
malonų vaizdelį. Greta sta
toma jam naujos mados di
dokas namas, kuris kainuos 

4 $72,000. . „
^zJBiiMas^pBsiiaitymas
Sutartą valandą pono 5ki-| 

leškio automobiliu nuvykau 
jo rezidencijom Vos susto
jau—štai, žiūriu, lazda pa
siramsčiuodamas per sodne
lį, ateina gan jaunas, gra
žios išvaizdos, tvirto sudėji
mo vvriškis. Išvedęs mane 
nusišypsojo ir prisiartinęs Ikuin^t 
be jokio išdidumo nuošir
džiai pasisveikino ir pradėjo 
kalbėtis. Mudviejų pasikal
bėjimas tęsėsi suvirs valan
dą laiko. Jo žmona su jauna 
dukrele ir savo močiute bu
vo išvykę su reikalais.

Jack Sharkey ir jo
tautystė

tuvlb vardo nesigėdi ir nesi-9
gedgsias. Jis vieno nemėgs- 
ta:—*kad būtų pravardžiuo
jamas: “polak.” Neturi 
progos lietuviškai kalbėti, 
,užtad kalba gan silpnokai, 
1x4 visą laiką mudu lietuviš
kai kalbėjova. Tiesa. Ne
kurtuos pavienius žodžius ar 
tai jis man ar aš jam turė- 
jova angliškai pasakyti. Lie
tuviškai rašytus straipsnius 
persu n k u jam skaityti.

Mudviejų lietuvių kalboje 
pasikalbėjimas— jam malo
ni lietuvių kalbos praktikos 
proga.

į Jo ateities perspektyvos
Regima aiškus nepasiten- 

kinimas ištikusia jį nelaime 
ne vien kaipo liga, 1x4 taip
gi ir kaipo sutrukdžiusią 
jam žengti prie čampiono 
vainiko. Ir šiandie dar su- 
bandažuota kairėji koja, ne
gali priminti. Vos lazdele 
pasiramščiuodamas gali trii- 
putį vaikščioti. Yra viltis, 
kad koja išgis, bet tik už 
kelių mėnesių galės kiun- 
ščiuotis. Regima aiškus ja
me pasiryžimas drąsiai 

Iv • • • _
| F“
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j ko; ' Šiandie jis yra pirmas 
eilėje turinčių teisę prie jo.

Rugpiūčio 5 d. Šen. Cur- 
tis iš Kaušas, Republikonų kiečių sąjį 
partijos kandidatas i vice- Sąjungai s 
prezidentus kalbėjo ant Bos- planuojama 
ton Common po ietų ir Nor- 
umbega parke vakare. Jo 
kallms klausėsi tūkstantinė 
publika ir gal tiek pat per 
radio.

Visa jo kalba buvo agita- 
cijinė už Republikonų kan
didatą Į prezidentus Iloover 
ir už save i vice-prezideiitus.

“Boston Herald,” kuris 
talkininkauja Republiko- 
nams aprašydamas jo kalbą 
pažymėjo, kad Šen. (’urtis 
yra menkas kalbėtojas. Jis 
kritikavo Demokratų parti
jos platformą dėl tarifų iri 
gyrė savo nuopelnus, kurie 
pažymėti “Ten Pot Dome” 
šmugeliais, bedarbe, skanda- 
liškais indžionkšinais įriti. 
Jis ypač norėjo įkaiti klau-
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LENKAI

VOKIEČ
Berl/inas,imil. 14. (El

ta). Aukštokos Silezijos vo- 
įteikė Tautų 

dą dėl lenkų 
olimesnių sep-

Tautų Sąjunga dar nepriėjo prie 
Lietuvių Lenkų ginčo

A

L-. ______h'8
■^Tautų Sąjun-

Tirana, Albanija. — 
reitą šeštadieny Ahmed 
gu paskelbtas Albanijos ka
raliumi.

AlNinijos respublika virto 
monarchija.

Karaliaus vainikavimas į- 
vyks gruodžio 24 d. ’

Sako, kadją dieną kaka
lius paleis iš kalėjimo apie 
porą tūkstančiu kalini)].

Latvija ir Estija 
Lietuvą

Berlynas. — Pranešu K 
Lietuva gavus Kelloggp 
kvietimą pasirašyti 
paktą jį priėmė. Ar 
sutarties bus koki nauda- 
ne, tai kitas klausim&ū- 
visgi geriau negu nieko.

S8?’

Taipgi pakvietimą p 
Latvija, Estija ir Sc 
Rusija.

(i e ne ra.
gos nariai jau posėdžiauja, 
liet visai be ūpo.

Lietuvos delegacija su p. 
Voldemaru priešaky jau vie
toje ir laukia kada jn:idės 
svarstyti Lietuvos-Lenkijos 
bylą.

•ų/'

Voldemaras pasimatė su 
didžiųjų valdybių atstovais.

Lordas C
kė.

VĖL 43 ASMENS SUŽEISTI 
N. Y. TUNELY

Neir Yoik Cifi/. — Rug
sėjo 22 d. požeminiame gele
žinkely vėl Įvyko baisi nelai
mė. 43 asmenys sužeisti.

Nelaimė įvyko tunely ki
lus gaisrui ir pasažieriai be- 

Įsigrūsdami iš traukinių vie
ni kitus sužeidė.

PILSUDSKIS KALBA APIE 
KARĄ SU SOVIETŲ 

RUSIJA
Beri /Inas. — Bucharesto 

spauda praneša, kad jų at
stovas turėjo pasikalbėjimą 
su Lenkijos maršalu Pil
sudskiu, kuris be kitko pa
reiškė, kad karas su Sovie
tų Rusija neišvengiamas.

Matyt, kad lenkams kailis 
niežti.

8,000 OPOZICIONIER 
IŠSIŲSTA

Vokiečių komunistų 
rastis Leninbund pran 
esą iš Maskvos turį 
žinių, kad iš viso trock 
išsiųsta per 8000 
Represijos prieš juos I 
sibmgę ir šiomis dien 
padaryta Maskvoje 
naujų kratų.

LEGIONINKAI PILS 
NEPATENKINTI?

Rugsėjo mėn. 9 d. Vilniuj 
didelis kariuomėi 

paradasar
Dancigo karidorių

nu partijos < metų su biskiu 
gerbūviu (prosperity).

Publika tik gardžiai nu- 
sijuokė iš tokios “prosper
ity.”

Keturi milijonai dat:binin- 
kų be darbo skursta ir varg
sta ir dar bando įkalbėti, 
kad čia yra gerbūvis ir kad 
jeigu piliečiai išrinks De
mokratų partijos kandidatą 
į prezidentus Gub. “Al.” 
Smith ir į viee-prezidentus 
Robinson tai bus galas ger
būviui “prosperity.”

Prierašas. Taryba ne tik 
Lietuvos su Lenkija nesu
taikys, bet nesutaiko ir kitu 
valstybių. - Tautų Sąjunga 
neteko valstybių pasitikėji
mo.

Tarp pačių Tautų Sąjun
gos atstovų eina aštri kova 
už vietas į Tarybą.

Skundų turi daug, bet 
greičiausia jų nė vienos ne
išspręs. Atidės kitam posė
džiui, bet toks atidėliojimas 
tik apsunkina tas valstybes,

“Dcutsehv Allgcmeine Zeitn 
praneša, kad legionininką 
kilęs nepasitenkinimas Pi 
«Jo kalba per suvažiavimą 1 
nepateisinusi legionininkų 
Pas1el*nas net .tani tikras nei 
tenkinimas, nes iš vado buvę 
ta daugiau argu paprastų 
atsiminimų pasakojimų. K toj 
galima daryti išvada, kad 
tiniuoju momentu pakitėjusi 
dėtis ir dėl to tek^ išsiži 
gionininkų suvažiavimo 
numatytieji veiksmai. 1 
Pilsudskio išvažiavimas iš 
buvęs visiškai nelauktas ir 
gus. Pilsudskis po suvažiavi 
išvažiavo pirmadieni vakare, 
dar pirmadieni rytą buvę 
kad Pilsudskis pasitiksiąs 
iki ketvirtaclienio. kada buvo 
daryta šiaurės paroda. Tačiau"dš 
ne visi generolai esą iš 
išvažiavę. Taip pat Pilsudskio 
ma dar likusi Vilniuj. ' Y

Latviij laikraščio “Latvis*1 
cialinis korespondentas pra 
Vilniaus, kad po Vilnteus 
do>i_ uždary mo rugsėjo 9 d. I 
niuj būsiąs didelis lenkų 
menės paradas, kurį priimsiąs 
sudskis. Parade dalyvausią 
kareivių. Ramiajam, lyg 
šiam Vilniuj tai esanti » 
Parade-dalyvausiančios visų 
ktų rūšių dalys. Tuo pačiu 
baigti didieji kariuomenės m 
rai. knrfe Vilniai kVttte jau 
sidęję. Maniey<raį.’paf:k“s",Jt ’ 
šitt” ties VUnitlirti. 
manjevrais 
par.tdn V 

prasųWn.v
Arorwa 

vos, kad n 
kij«N valstybės konstitucija Į 
matanti pavesti prvziįento

pasiūįvmas būsiąs 
mui spalių mėn.. flti' 
čio M d. I
savo nepriklausomybJR pa
- ’P'TM tol

Jack Sharkey šeimyniniam ir 
socialiam gyvenime

• Jis pavyzdys savo šeimy- 
Į~Įnos ir tėvų globėjo. Savo 

moterį (ji yra francūzų kil
mės) myli, o moteris jį. Po
— ..... tymų nepaisant ar nu
galėtojas ar nugalėtas — ne-l 
reik jam artistiško “goodl 
time." — Šeimyninio sugy-| 
veninio malonioje atmosfib
roje,'kartu su savo žmona 
ir vaikeliais jo gyvenamoje 
vietelėje yra maloniausias 
įjam atsilsys. Liuosose va- 
| landose mėgsta žuvauti bei

Jis drąsiai ir aiškiai priJNevvton miške tyru oru pa- 
sipažysta esąs lietuves. Lie-Į kvėpuot i. Nekurie pažysta-!

mi, milionicriai.. draugai su
pykstu, kad jis šalinasi nuo 
jų. .fie nedraugišku jį skai

to, liet jo noras ir mintis:
— aprūpinti vaikelius, kad 
ateityje nereikėtų jiems iš|vjetų vyriausybė patvirtino 
ko nors prašyti duonos. Jis 
Įrūestingai loboja ir savo 
žmonos senelę močiutę bei 
savo tėvus, kūne gyvena 
Binghamton, N. Y.

Su lietuviais pažinčių be- 
veik neturi. Bet matyt. pri-rididint!)sririx 
simena jam suruoštos lietu-Į 

|vių vaišės. Apie Lietuvą Į 

girdėjęs ir malonu jam būtų Jau 
kada nors Lietuvos padan
gėje tyru oru pakvėpuoti.

Jack Sharkey ir Amerikos Į 
Lietuvių istorija

Negali- būti abejonės, kad 
tam.kuris taip drąsiai vadi
nasi lietuvvs. kurio vardas 
gaivina mūsų Jaunium tauti- b!n’’° ™'>"><->™no ipnsu is- 

nį susipratimą ir stiprina jį. 
ku?is mūsų Tautos garbę

» ,

Perlipius.—Sąryšy su ati
darymu Karaliaučiaus mu
gės, kuriame SSSR atstovas 
priminė ypatingą Karaliau
čiaus padėtį, Vokiečių ofi
ciozams dienraštis “Diplo
mai. Polit. Koresp.” rašo, 
kad “galų gale Dancigo ko
ridoriaus klausimas turi 
būti iškeltas.”

Oficiozas daro išvedžioji- 
Imus ir pasisako, kad korido
rius turi būti panaikintas, 
nes jis kliudąs.normališkam 
visos Ryti] Prūsijos gyveni
mui.

KURAS • v

So-
Nėra liekanų

LENKAI RUOŠIASI
I

t.

niomų TnoKVKnj, neteks mo- toųg-milrf tn 
kytojų dw daugiau Keturių
mokyklų. . ‘ ’ {klausimu.^

I

X

‘e*

Lietuvą ir Amerikos lietuvius 
atstovauja kun. prof. Bučys

EUCHARISTIKOS KONGRE
SAS JAU PRASIDĖJO 

AUSTRALIJOJ

■iŠ* ,‘

t

SOUTH BOSTON OFFfCE 
’ t 399 Broadway ’ 

Telephone Sonth Boston 0435

ceuno n

NenEngiandCoke
250 Stuart Street, 

Arlington St. and Colnrobus Avė.

ir laukiam

PRANCŪZIJOS ATSTOVAS 
KAUNE

Į Kauną atvažiavo naujas 
pasiuntinys

Lietuvai p. Ristelhiber.

S/ldneip N. S. W., rūgs. 5. 
— Eucharistikos kongresas 
prasidėjo pontifikalėmis šv. 
mišiomis Šv. Patriko bažny
čioj.

Kaunas. — Užsienių
<aliĮ ministerijoj pasirašyta 
Lietuvos Belgijos laikinoji 
prekybos sutartis.

Atąnoma, 

vyriausybė 
reformai.

eivijos ir visos Tautos. •
' ! ’ / l < I ,

rei-

I
I

J

. t

Kuomet perki
New Engiand

COKE
DABARTINE KAINA .

e

Telefonuok 
šiandien

Lietuva pasirašė sutartį 
su Belgija

SOVIETAI STATO DAUG 
NAUJ PREKYBOS 

LAIVŲ
Maskva, VIII-14. E.

prekybos laivų statybos pro
gramą, kurioj numatoma pa
statyti 110 laivų Baltijos 
jūrai, 50 laivų Kaspijos jū
rai, aštuonis Juodajai jūrai. 

| Bendras laivu skaičius bus

vo ]>erskaitytas Šv. Tėvo bu
lių kur pažymėta, kad to
ki kongresai veda žmones 
prie tankesnio priėmimo Šv. 
Sakramentų.

Šiame kongrese dalyvauja' 

iš viso pasaulio įžymiausi 
Katalikų Bažnyčios vadai ir Prancūzijos 
nariai.

Lenkai nežmoniškai persekio
ja Vilniaus krašto lietuvius .

LENKAI KALTINA
LATVIJĄ

Latvija sudaranti pavojų 
talkai

Vilniaus “Kur. Vilenski” 
nagrinėja Latvijos santy- 
kžu.ysu SSSR ir kritikuoja 
Latvijos valdžios pditiką, y- 
pač už prekybos sutarti.

“Sutartis ši — rašo “K. 
W.” — supainiojo Latvijos 
santykius su broliškomis ir 
draugingomis tautomis ir il
giems metams sugriovė Pa
baltos bloko idėją. Be to, 
atidarydama Baltijos duris 
Sovietams, Latvija gali ne 
tik sudaryti pavojų savo ne
priklausomybei, bet ir tapti 
taikai gresiančiu fakto- 

Knn. S. D^futįjelis riumi..1

kšįtjn . jam turi būti
skirta t ama vieta šio
je istorinėje knygoje*.

Belieka ‘' palinkėti mūsų 

garbingam tautiečiui kuo- 
greičiausiai pasveikti ir nar
siai žengti prie sėkmingo iš
sipildymo jo troškimo ir gar-

Vilnius, VIH. 18 d. Pra-
' ŽEMĖS REFORMAI nešama iš Vilniaus, kad Len- 

-------  kų valdžia atsisakė duoti 
lietuvių mokytojų kursams 
valstybinę cgzaminiĮ komisi
ją •

Mokytoju kiiKsų dalyviai 
galėsią laikyti egzaminus 
tiktai rudenį kartu su lenku 
mokytojais ir išimtinai len
kų kalba.

Tokiu bildu reikia laukti; 
kad bb anksčiau mintiji as
tuonių mokyklų, neteks mo-

Lenkijos žemes ūkio ministeris 
mokinasi pas latvius

c,t t

_• / : I /| • 1 • t , ! ’ J • » I r ;

— Lenkijos žemės 
ūkio min. Banevičius šiomis 

dienomis lankosi Latvijoj, 
Mhd susipažinti] su žemes re
forma bei ūkio draugi.pi or
ganizacijomis.

Manoma, kad Pilsudskio 
ruošiasi žemės
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LENKŲ “KADRI

gpiūčio mėn. 9 d.
III rajone

ba stovinti Vadų

AR VIBŲR T AIPY «
Vilkija. Per prekymečius 

Vilkiją užplūsta čigonų gau-
jos. Po- šv. Onos atlaidi) pir
madienį suvažiavo nemaži*
čigonų. Čigonai vyrai pirk
liauja arkliais ir čigonės pa-

statęs kairiame i 
jrante, Nemuno ir Pė: 
upelio santaikoje. Prieš ka 
rąjčia buvo neiįiaĮaš dį
juris dabar išp
dyaro cenire 1

emH) s pamat 
į kareivių einant
arklini jos. Kartu

g^ųgivilĮs

- kareiviai, nepraėję 
inijos apie 50 žings- 
jos sugulė rugiuose, 
perėjęs į mūsų pusę 

iu norėjo statyti * *
s gaires. Mūsų sar- 

ir norėjo suimti žmogų 
aires, bet jis susku- 
i lenkų pusėn ir 

lenkų kareiviais 
H^jo'į Mairūnų kaimą.

silęįdo po miestą ubagaut).
At^psids siūlomi 
parodžius duris įvairiais
yardais “htųluodamosy

auja lašiniu, duonos ir

teni D-ja
gė; žemesniąją
mokyklą mer

sunkiai 
ta auįomo-

priimamos mer 
sios pradžios mokyklą, bė

idūi4.-njdkyklos p.
rių sužinoti apie Naumiesčio 
vi^urįnęs mokyklos lįkima ir 
štai ką pasakė: esą gauta iš 
$ vietinio Ministerijos raš-‘ 
tas, 'liepęs viddr?;(itibkyklos 
visįas niokshi pri'ė'Ujorlb; ’pėf- 
dupti’ Mariampolęs 'ghfth&ži- 
jai mokykla gi'UkvidUbja*- 
ma. ‘ xi,; ’

Apsiverkiau išėjęs; Lei
džiu į mokslą 2 dukrelę^.

IR BRIDGE^ORTIEČIAI 
• Į įsijųdina;

Čhicagos garsusis Bridge- 
portas, tai šio mįęsto ii; apy
linkių širdis. Čia, turbūt, 
daugiausia lietuviu gyvena, 
daugiausia draugijų esame 
ir lietuviški bizniai Čia kon- 
eentruojasi. Mat, seniausia 
kolonjia, pįriniąoąia parapi
ja. Lietusiai Bridgeporte 
turi didelių ir gražių įstai
gų: bankas, spulkas, audito-

.-Trečiadienio vakare čia 
buvo sušauktas draugijų val
dybų susirinkimas, kuriame 
gana plačiai pasitarta dėl 
Žvi Kryžius 
ninės rinkliavos ir pašventi- 
mmo. Atvykęs is Unicagos 
Vsįajis y?^.p.'L^ipįūtU 
trumpai pakalbėjo aęie ją 
reikalą, dėl įųrio šis jusi- ' 
linkimas buvo sušauktas. ‘ 
R^įįca^aj,, pasirodę, yniems ' 
buvo' ąįskus iįYęį-’ Pn*’" ' ’ ‘

Kitose valstybėse, rodos 
senai jau suregistruoti velt
ėdžiai, o pas mus Lietuvoje 
nei piršto nepa judinama. 
Laikraščių balsas lieka šau
kiančiu tyruose. Kiek jau 
kartų per laikraščius buvo 
siūloma įvairūs “receptai” 
elgetų klausimu!. .

kyli kvotimai iš pradžios 
mokyklos kui’so — šiemet 
kvotimai prasidės rugsėjo __________________ *
m. 15 d. Mokykloje dėstoma {tynėsna, arti Klaipėdos ap- 

žemės ūkis, namų ruoša, gy
vulininkystė. pienininkystė, 
bitininkystė, skalbimas, viri
mas, kepimas ir kiti s}xx‘ia- 
lūs dalykai. Taip pat .pra
einama ir bendro lavinimosi 
dalykai: tikvba, lietuviu kai- 
bą, aritmetika, pagrindinės 
jiedagogikos žinios ir kit. 
Prie mokyklos yra bendra
butis. kur du(xlama visas iš
laikymas už 50 litų mėne
siui. Mokykla turi žemės ir 
didelius daržus bei sodus, 
kur atliekami praktiški dar
bai. Mokslas tęsiasi 2 me
tus.

mis įstangomis įkūrė tą 
mokyklą. įsigijo už 45,000 
litų mūro namą su didelių 
plecihmi ir 34x10 metrų mū
ro galimiems mokslo dar
bams patalpą ir šiandie šv. 
ministerija mokyklą likvi
duoja. Tokioje gražioje Za
navykų dviejų upių Širvin
tos ii- Šešupės santakos apy
linkėje esančiame, gana šva
riame, kitados apskrities 
mieste Naumiestyje atima
ma tas mažas apšvietus židi
nėlis. Kad atsikeltų iš Nau
miesčio kapų a. a. Dr. Vin
cas Kudirka, verktų į Nau
miesti iš “aukšto kalnelio” 
žiūrėdamas, nelyginant kaip 
Kristus i Jeruzalę. — Palik- 
ti V. Kudirkos numylėtą 
miestą be vidur, mokyklos 
nėra sių>rantama, kur Vil
niui Vad. S-ga nori įtaisyti 
V. Kudirkos buveinėje (ją 
pirma atpirkus)’ tautos mu
ziejų. Nejaugi to mokslo v- 
ra perdaug Lietuvoje? Ne
patinka vidurinė mokykbi, 
prašome duoti kitokio tipo 
mokyklą, pa v., ūkiškai tech
nišką mokyklą, bet visai pa
naikinti ten,.kur’yl-a namas, 
fizikos kabinetas, knygynas 
ir kit. mokslo priemonės, yra 
dideliaūsia skriauda.

Bridgęportas daugiau’ yra 
lietuviškas negu Kauno 
Laisvės alėja.

Turint gražią bažnyčią, 
mokykla, auditorijas, ban
kus, spulkas, teatrus ir visą 
eįlę kiti) įstaigų bridgepor- 
tigčįai nemažai rūpinasi, kad 
lietuviai ir savo ligoninę tu- j 

retų. Jie gana su dideliu ; 
susidomėjimu seka Šv. Kry
žiaus lietuvių ligoninės sta
tybos eigą. Skelbiant ligo
ninės baigimui vajų, lietu
viai sujudo.

Praeitą penktadienį, šv. 
Jurgio par. salėje, buvo 
draugijų valdybų susirinki
mas, kuriame dalyvavo gana 
didokas veikėjų būrelis. Ži- 
nohia, galėjo būti daugiau, 
bet įvairios aplinkybės kai 
kurių draugijų valdybas su
trukdė ateiti.

Susirinkimą vedė p. J. 
Garuckas, Labdarįugosios 
Sąjungos skyriaus pjrm., 
sekretoriavo p-ni E. Ląuer.

Šv. Kryžiaus ligoninės va
jaus ir pašventinimo reika
lais kalbėjo p. L. Šimutis, p. 
Sgkleckis ir kiti. Susirinki
me dalyvavo ir vietinis vika
ras gerb. kun. Šaųlinskas.

Pasitarus apie šį svarbų 
reikalą, vienbalsiai nutarta 

i sudaryti laikiną skyriaus 
valdybą. Į valdybą laikinai 
įėjo p. B. Sekleckis pirmi
ninku, p-ni E. Lauer sekre
torium, p. J. Garuckas iždi
ninku.

Aukų rinkėjų komisijon 
įėjo: p-ni Ona Klimanskie- 
nė, p. J. Rimutis ir p. Pr. 
Gudas.

Šiame darbe žadėjo tam
priai kooperuoti p. T. Ale
li ūnas, p. P. Kilevičius, p. J. 
Dimša ir visa eilė kitų. Ži
nomi draugijų veikėjai: p. 
B. Butkus, p. T. Janulis į šį 
susirinkimą neturėjo laiko 
ątvjękti. Jis įėjo į Oentralę 
Draugijų komisiją,

Kįaip greit draugijos lai
kysi susirinkimus ir nutars 
eiti į talką, bus sušaukta jau 
išrinktų atstovų susirinki
mas, ir sudarytasai skyrius 
naujai jierorganizuotas.

Smagu yra pažymėti, kad 
čia Visur palankiai atsineša
mu į ligoninės vajaus darbą 
ir rodoma stipraus palinki-' 
rio dalyvauti* pašventinimo 
įskifinčse. ; .

’ Netenka .abejdti/ kad tuo- 
mei^ kad* bridgeportiečlai 
lietjgviai pilnai įsijudins, ne* 
lęnįgya bus kitoms kolquh- 
jointf darbe lenktynįųoti.

• • < 
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kolonijų atsilikti taip svar
biam darbe. Jie jau yra į- 
pratę vienybėje darbuotis 
tautinėje ir visuomeninėje 
dirvoje. Ypač labdarybės 
darbai jiems yra arti prįp 
širdies.

Be ilgų kalbų ir diskusijų 
Pataria ir West Į’ullmane 
sudaryti vajaus skyrių. Į 
skyriaus valdybą yįenbąlsiai 
išrinkta šie draugijų veikė
jai : p. Kaziniieras Alvins- 
kas pirmininku, p. Jonas 
Ąndriuška sekretorium ir p. 
Adomas Šliužas iždininku.

Sudaryta ir aukų rinkėjų 
komisija, į kurią įėjo p. Ka
zimieras Venckus ir p. do
nas. Kiaurakis.

• I ■ •

ĮAgoiiįujis pašventinimo 
reįkalais rūpintis apsiėmė 
skyriaus valdyba. Jei bus 
reikalinga, kitame susirinki
me bus sudaryta tam tikra 
komisija.

Smagu yra pastebėti, kad 
West Pullmano veikėjai y- 
patingu pasiryžimu rųošiąsį 
prie to darbo, kuris yra 
mums lietuviams ir reikalin-^^ 
gąs ir labai svaigus.

Ęep.

sidaužė į gelžkelio baumą.
Sekmadienį įvyko rungty

nės. Už Klaipėdos Urti Prie
kulės ties Vinginjnkų kaimu 
smarkiai važ^iąjąąt (110 
kilotu, per valajidą atsikabi
no ša|iuis motociklo vežimė
lis ir visu smarkumu puolė 
ravan. o motocįklistas nuva
žiavo.
ravas buvo negilus, tai veži
mėlis iš 
von ir apsivertė, 
nenukentėjo.

Kitas lenktyniuotojas Kro- 
nertas iš Šilutės vežęs užpa
kaly, ant motociklo panelę 
Sukaitę iš7 Klaipėdos. Ties 
Nimerzace, plentu važiuoda
mi, per užsisukimą smarkiai 
susidarė su priešais atva
žiuojančiu automobilium. 
Lenktyniuotojai labini, sun
kiai sužeisti. Ypač Kroner- 
tas. kuriam sudaužyta galva 
ir kitos kūno dalys. Ąbu pa
deri' ligoninėn. Motociklas 
visai sudaužytas.

Tą pat sęknridięnį Pagė
gių apskr!1 riršrhinko įstai

gos vizų ir svetimšalių rei
kalų vedėjas p. Adomaitis 
smarkiai važiavę automobi
liu nuoųVilkiškių lirtk Pagė
gių ir privažiavo ūkininką, 
kuris vedėsi arklį. Arklys 
pasibaidęs pataikė po auto
mobiliu. Šoferis norėjo vie
toj automobilį sulaikyti, bet 
nepasisekė, apsivertė ravan. 
Automobilis sudaužytas, sa
vininkas p. Adomaitis ir šo
feris sunkiai sužeisti 
liui nulaužta kojos.

RADO PUODĄ PINIGŲ
Garšetniai. Liepos mėn. 

13 d. ūkininkai keliui taisy
ti kasė smėli iš Garšvinų ši
lelio. Tame šilelyje yra du 
kalneliai. Bekasant Starkų 
k. ūkininko Sabo tarnaitei, 
iš kpanto išsirito sutiiikęs 
molinis puodas su pinigais. 
Pinigų diametras 16—17 mi
limetrų, variniai. Ant kai 
kurių matyti 1666 metai. 
Vienoje pinigo pusėje maty
ti vytis ir pakraščiuose rai
dės I) V G L ir I. ir tarp 
Vyties arklio kojų K ir P. 
Kitoj pinigo pusėj moteriš
ka (o gal ir vyriška, aiškiai 
IKpiatyti) ilgais plaukais 
galva ir neaiškios raidės. 
Ant kai kurių įskaitoma 
“Soli M. A.” Kiti su vien- 
galviais areliais ir sunkiai 
Įskaitomu parašu “Polo.” 
Pinigai, rodos, variniai ir la
bai nusidėvėję. Pinigus išsi
dalino ten dirbusieji.

ravo išvažiavo pie- 
Keleivis

ark-

buvo

w-

z

v

v:

is iš

vidutiniškai, o kviečiai.

fabriko savininkas, 
mobilis dviratininką 
kiai sužeidė.

Nukentėjusia tuoj
nugabentas su automobiliu į 
miesto ligoninę, kur jam bu
vo suteikta greitoji pagalba. 
Tačiau sužeistasis, neatgavęs 
sąmonės, mirė.
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KNYGNEŠYS VINCAS
* JUŠKA

į Žemaičių galimi ja. Žem. 
^Kalvarijos miestely gyvena 

s škaplierninkas. be-
dviejų metrų ūgio, pe- 
, barzdotas ir visoj a- 

j gerai žinomas anų 
Įidog laikų knygne-
Vincas Juška. Lietu- 
raštą, kontrabandos 
pradėjo gabent iš 

Lietuvon 1884 metais, 
vietos ir apylinkės

ų ir kitų, anais lai- 
’ prekiavo maldaknygė- 
ir kalenodriais .Juškos 

;l >rūsų. 
Vargšui teko ir nukeli- 

kad jį buvo pagavę ,ca- 
žaū^arai su lubrikais; 

ą suėmę miškuose, btl

.apačias svilinę, vėliau 
: 4Pipyk‘ skruzdėlėmis, 

Juška viską perkentęs ir 
savos nei kitu nešmens -

dęs, kur buvusi pa- 
Po keletos metų, 

^L^mžinai buvo sekamas, 
įkliūti su knygomis ru- 

ąpdarams, kurie du me- 
islaikė jį Teisių ir Peter- 

—Krėstų kalėjimuose; 
oje buvo laikomas 
. J?o to 3 metus teko 

'ištremtu Rygon. Ryoj 
apsi pažino, slaptai 

važiuodavo Ž.-Kalvari- 
.pas žmoną ir atsigaben- 

’ lietuviškų maldakny- 
ir. Maude rodės kalendo- 
Rygon. Žandarui uoslė ir 

aą -ęuuodė jo slaptos darbą 
šis vargšas tik bepaspru- 
Ainęrikon. Lietuvai spau- 
atgarns grižo Lietuvon, 

senelis Juškajiase- 
ltęs, išblyškęs, nusi- 

ia kaulų gėlimu...

PIŪTIS JAU PRISIARTINO

Rugiai piauti Prienų apy- 
inkėje jau pradėta liepos 31 

d. Daugumoje vietų dar vi
sai nesunokę. Ūkininkai kal
ba, kad šiemet labai keisti 
metai. — daugumos rugiai 
tik vietomis išnokę, vieto
mis dar turi nokti minimum 
6 dienas. Ūkininkai braidy
dami išnokusias vietas pi au
na.

Rugiai, nežiūrint, kad jie 
buvo sniego išlaužyti, atro
do gerai; kviečiai, miežiai, 
linai labai gražūs, prastes
nės bulvės ir daržovės. Lie
pos 18 d., 19 d. Balbierišky, 
daugiau Jėzno. Stakliškių a- 
pylinkėje ledai pamuše.

KAIP GINTIS NUO BADO

ĮjUižuva. Šįmet pas mus 
dėl lietingo oro vargu buvo 

pasėti vasarojus, kas buvo 

pasėta, dirvoje išt vanojo. 
Daug liko vasarojaus nepa

sėda; dabar, kad ir vėlu, sė
ja jį. Žieminiai javai atro

do 
tai ir visai geri. Tiktai šal

tas ir lietingas oras trukdo 

rugiams žydėti. Kai]) laike 

karo, žmonės susitikę kitos 

kalbos neturėdavo, kaip tik
tai apie karą, taip dabar 

kalba apie gresianti badą. 

Dabar kiek atšilo, dangus 

pragiedrėjo, dėl oro nebus 
bado, kiek vis užderės. Žmo

nės, bijodami bado dėl ne

derliaus, nemato, kad jų gir

tavimas tikrai jiems neša 
badą. Ką dar turi, tą pra
geria, kas užderės, rasit, 
jau senai žydui už degtinę 
pažadėtas, šitai iš kurios 
pusės gresia badas. Tad 
liaukitės gėrę, rašykitės į 
blaivybę, neištiks jus badas. 
Būsite viskuo pertekę.

SUSIDŪRĖ AUTOMOBILIUS 
SU DVIRAČIU

Pereitą savaitę Klaipėdoj 
važiuodamas su dviračiu Sa
lantų pirklys Zalemanas su
sidūrė su,Krauso automobi
liu, kuriame važiavo pats 

Auto- 
sinar-

IŠVEŽTA 1,705 GYVULIAI 
VOKIETIJON

Per pirmąjį šitpųetų pus
metį, pro Panemunės muiti
nę iš Klaipėdos krašto išvež
ta Vokietijon: raguočių — 
403, vęyšių — 893, kiaulių-1- 
336 ir avių Iš viso
1,705.

pfcp nuostoliai 
000 LITŲ,

įškės (Alytaus ap.). 
ų apylinkėje liepos 

d^,,d. ir 19 d. perkū-
>ądarė gaisrų šiuose 
qse': Stakliškėse, Tre- 
B, Gailiakiemy, Grei- 

i^se, Kašonyse, Anglinin- 
Bandžose, Grjškony- 

;jBe to Auglininkuose 
užmušta 18 ine- 

Tračionyse — ark- 
^hdotiniu apskąičiavį- 

liaį siekia 16,000 
• • r.-”

IŠTREMTAS Į VARNIUS 

“RYJ0” REDAK
TORIUS

Eduardą Turauską,
riaušių “Ryto” redaktorių 
Kauno karo komendanto nu
tarimu kaipo pavojingą vi
suomenei asmenį išvežė į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą dviem savaitėm. Sto
tyje ji palydėjo žmona su 
seseria, kun. M. Krupavi
čius. Dr. L. Bistras, kun.

* .e . • . . -i * '

prof. Pr. Kuraitis,. Dr. i J. 
prūianas, Dr. Leimohas, 
Agt. Valatka, p. MasUipnas,

Mūsų broliai amerikiečiai, 
Raciuo lietuvių kolonijos, 
per P. Lietuvos Konsulą Či
kagoje, paaukavo Lietuvos 
kariuomenės savanorių są
jungai 32 dol. 50 eb kurie 
buvo prisiųsti sąjungos pir
mininko J. Čapliko vardu.

Mes> 
uės savanoriai. . siunČiamė 
Racino' HetuTiains., aukuoto2' 

jaiĄs didziausuf savo padė
ką. Ši brangi auka ne tik 
medžiagiškai parėmė, bet ir 
dvasiniai. Ji parodė, kad 
mūši) užjūriu broliai, tiek 
daiįg padėję mums 1918—20 
hict. kovojant už LietuVos 
pepriklausomylię ir laisVę 
dar..ir šiandien mus nopa- 
. < - n. v . -ev '

Kaunas. Pulk. Įeit. Gni- 
ęlzinskis kariuomenės tieki
mo viršininkas Prezidento 
aktu atleistas atsargom Lai
kinai tiekimo viršininko pa
reigas pavesta eiti pulk. 
Sutkui.

susiorganizavusius į savo gą- 
jiuigą, kurios tikslas tarnau
ti ne kuriai nors partijai. 
Jx‘t brangiai tėvynei, stovint 
jos sargyboje ir laukiant va
landos, kada galėsime eiti į 
Vilnių; šį vaduoti iš plėšrio
jo lenkų aro nagi).

Be to, prie progos prane- 
jšame, kad kuris brolių ame
rikiečių norėtų sUsirašinėti 
h!-*’ _ • -V • '
su. musų sąjunga, prašome 
rašvti rie kurio’ nors asmens 

* * • d. ' ' '

vardu, liet tiesiog sąjungai 
Šiuo adresu: “Luttivoįr įCd- 
rinomenče Savanoriu Sajun- i r. HrT* r ■t/a, Kaunas.
‘" "iiietuvos Kariuomenėj $a- 
^aįiorių Sąjungos
u t^nn. Kazys 'Matulevicms 

ŠekMbriua

SUDEGĖ 13 ŪKININKŲ 
TRpęĘŠIAI

Guobiniai (Višn. valse.). 
Liepos mėn. 19 d. apie 12 v. 
Guobinių kaime Višniavos 
valse, nuo perkūnijos tren
kimo sudegė 13 to kaimo ū- 
kininkų trobesiai, dalis gy
vulių ir visas kitas invento
rius.

Nuostolių padaryta apie 
500,700 lt.

Tfoinuva. —j dūšio
mis t>btnuv044HM®#0j^^p- 

lal — 
vb 
logiiK^broft jšivdckis.

į kiek pabuvojęs ša
škėje Lietuvoje, pa- 

susfoti Vokieti- 
ikoglovakijoj. P. 

parašęs keletą 
ų, tik ne lieta

is žyjpiomis dU-

Leitem-Gaberaatoriaus
X • ’ - •
Daugaj kjrip penkioliką tūkstančių 

balsuotoji) 'pHSimJč pb nominacijos 
popieriais ant Eobert M. Leach kan
didatūros | Republikonų 

- ant Ufeutefi|3it-GiįMpiaii
į nonjinąciją 
;orftius urSdo.

kaip

s ligoiųnės vajaus ppl- 
gi organizavo ir ruošia:
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KŪN. DR? PETRAS RAŠČIUKAS
Philadelphijos, Pa. prie Kazimiero parapijos būnanti nariai šv. 
Kazimiero Spaudos Draugijos, kurios Kun. Dr. Kasčiukas buvo ge- 
neraliu Atstovu, sužinoję, kad Jis jau įgyjo Ryme laipsnį Daktaro 
Teisiu Bažnyčios, yra labai nudžiugę ir siunčia jam linkėjimus.

Kauno “Vienybe” 
%

Katalikams Naujienos

gvvehime katalikiško- 
gy veninio filosofijos 

’’ ir “Darbo atlvgi-

Vokietijosinieste Gaetzen-. 
kaip antroje devynioliktojo 
amžiaus pusėje gyveno pro- 
testonų pastorius Siegmiin- 

'• tas Henricij. Šis buvo labai 
t mokytas vyras. Betyrinėda
mas protestonu tikėjimą, jis 
ėmė labai abejoti jo tėisin- 

x / gumū. Juo labiau jis tą tikė
jimą tyrinėjo, juo labiau 
jam rodės, jog protestantiz- 
mas yra klaidingas.______ , j

fc- ' 1 ;
Tai pastatė pastorių į la- 

' _bai sunkų padėjimą. Kai
po pastorius, jis turėjo tą 
protestonu tikėjimą skelbti 
savo parapijiečiams. Kaipo 
žmogus, jis buvo labai doras. 
Žinodamas, kad protestonu 
tikėjimas yra neteisingas, jis 
nebedrįso jokiu būdu žmo
nėms jį skelbti ir juos klai
dinti. Tokiu būdu pastoriaus 
pareigos galų gale jam pasi
darė nebepakeliamos.

Būdamas tokiame neramu
me, jis ėmė kitur teisybės 
ieškoti. Ypatingai jis atkrei
pė savo atidą į katalikų ti
kėjimą, apie kurį jam buvo 
prikalbėta nuo pat mažatvės 
tiek paniekinimų ir išjuoki
mu. Juo labiau jis isigilino 
i kataliku Bažnvčios mokslą. A. A A A Z
juo neteisingi jam rodės da
romieji katalikams prikai
šiojimai.

Taip tyrinėpo jis ilgus 
<metus ir galų gale priėjo 

prie to įsitikinimo, kad 
Kristaus-nustatytasis tikėji
mas yra tas, kurio prisilai
ko katalikai, kad katalikų ti- 
kėjimas^vienas pats tėra tik
ras. ’ :

Nors ir buvo Įjsitikrinęs, 
kad katalikystė viena tėra 
teisinga, tačiau savo tikėji
mo jis vis dar nenorėjo mai
nyti. .Labiausiai bijojo, ką 
pasakys už tikėjimo mainy
mą žmonės, o ypač jo drau
gai.

Taip besvyruodamas tikjį 
jime, pastorius Siegmund 
smarkiai susirgo. Liga nuo
lat ėjo smarkyn, jo gyvybė 
bekybojo lyg ant plauko pa- 
- - ■ , r.,,

.kabinta. Prie ją lovos ver
kė aimanavo jo motina se
nutė. Gydytojai neberodė 
vilties.

Gulėdamas mirties patale, 
pastorius atsiminė,jog Mari
ja yra nusidėjėlių užtarėja. 
Tai atsiminęs, ligonis pirmų 
karią savo amžiuje ima 
karštai melstis į Dievo Mo
tiną, kalba “Sveika Mari-

. Ji-
Ta kariša malda ligonį su

ramino. Tas nusiraminimas 
nemažai jiadėjo ir ligos 
smarkumą nugalėti. Pama
žu ligonis pradėjo eiti svei- 
kyn. Tuo tarpu jo sąžinė, 
ligos skausmams sumažėjus, 
vėl ėmė jį griaužti ir tartum 
verste vertė atsisakyti nuo 
klaidų ir priimti tikrąjį ka
talikų tikėjimą. Nebežino
damas, ką bedaryti, pasto
rius ėmė karštai melstis Į 
Mariją, kad ji parodytų, ką 
reikią daryti.
Jo senutė motina protestam 

tė, matydama savo sūnų pa
storių taip karštai rožančių 
kalbant, ir pati nieko kito 
nebemąstydama, ūme kartu 
su juo rožančių kalbėti. 
Taip jiems' besimeldžiant, 
pastoriaus širdyje lyg kokie, 
ledai tirpo, ir galų gale jis 
pasiryžo tapti kataliku.

Rąžančių kalbėti pabai
gus, jis pasakė savo motinai, 
kad nori atsisakyti nuo pa
storiaus vietos ir tapti kata
liku. Seniuke iš pradžios nu
stebo, bet paskiau jam pri
tarė ir džiaugės tokiu sū
naus pasiketinimu.

Šv. Kryžiaus Paaukštini
mo dienoje, pastorius Sieg- 
mundas sakė savo parapijie
čiams paskutinį pamokslą. 
Pamokslas buvo labai grau
dingas. Per pamokslą pas
torius aiškino žmonėms, dėl 
ko jis nebegali ilgiau būti 
protestonu, kokiu būdu jis 
Atrado teisybę, ir kokios 
priežastys jį verčia išsižadė
ti klaidingo protestantizmo 
ir tapti kataliku.

| tokį 
lą ėmė verkti. Po pamokto 
apstojo savo mylimąjį | pas* 
torių ir, Verkdami, maldavo 
pasilikti visados jų ganyto
ju, žadėdami klausyti jo, vis 
tiek kokį mokslą jieųis jis 
aiškins. _ J

Nors Įr.ląbaĮbpvo su^rtui- 
dinta$ įtaįp .sayorŲarapij iųciii 
prašytis, Tačiau nutikti jis 
negalėj#.,,. Atsisveikinęs- su 
buvusiais savo parapijie
čiais, pastorius Siegmund 
Henrici iškeliavo su save 
motina—i—Moainzo—miestą. 
Čia jis išsižadėjo protestan
tizmo ir tapo kataliku

Kataliku palikęs, jis Įsto
jo Į seminariją ir neilgai 
trukus buvo išvestas Į kuni
gus. Vyskupas jį paskyrė 
Į klebonus Į miestą I.oi-z- 
heim. Savo darbais ir savo 
dievobaimingu gyvenimu jis 
užsipelnė didžiausią parapi
jiečių pagarbą ir meilę.

Tą "dieną, kada jis tapo 
kataliku, buvusis pastorius 
laikė laimingiausia. Nuo to 
laiko dingo sąžinės neramu
mai, o nepaprastas linksmu
mas nuolat gaivino'kitados 
suvargusią ir sugriaužtą jo 
širdį.

Štai kaip tikras mokslas, 
sujungtas su malda, atvedė 
Siegmundą Henrici Į katali
kų tikėjimą ir suteikė jam 
laimę.

“Teisybes Keliais”

SVETIMŠALiy SKAIČIUS 
LIETUVOJE

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
ARBA 18 LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPĖDĄ
------- ANT--------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivą per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne
vargina. X

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
D
2)
3)
4)
5)
6)

Liepos mėn. 1 d. Lietuvoj 
svetimšalių buvo 15,935. 
Juos galima paskirstyti ši
taip: darbininkų — 4,882, 
amatininkų — 2,043, žemdir
bių — 1,262, pirklių — 692 
ir likę kiti Įvairiausių ama
tų ir profesijų žmonės. Sta
tistika parodo, kad dar paly. 
ginamai daug svetimšaliu 
tarnauja valstybinėse Įstai
gose — 200. nors sulyginus 
su birželio mėnesio 1 dienos 
statistika, jų skaičius — 350 
žmonių — sumažėjo.

Daugiausia svetimšalių y- 
ra iš Vokietijos — 728. po 
jos skaičiaus didumu eina be 
pilietybės — 717, Vokietijos 
optantų buvo 364. iš Latvi
jos — 84, Čekoslovakijos — 
22, Šveicarijos—21, SSSR 
—15, Amerikos Jung. Valst. 
— 13, tuo tarpu iš Brazili
jos, Norvegijos ir-Graikijos 
tik po 1. Svetimšalių skai
čius Lietuvoj kas mėnesi di
dėja. Birželio mėn. 1 dieną 
jų skaičius buvo 15,618. o 
liepos mėn. I d. jų padidėjo 
317 žmonių. •
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NAUJAS KATALIKŲ DAR
BININKŲ INTERNA

CIONALAS
Liepos 16 dieną susirinko 

Kelne per 400 atstovų kata
likų darbininkų sąjungų iš 
Įvairiu kraštų. Išklausęs tris 
pagrindinius referatus: 
“Luominių sąjungų esmė,” 
“Darbininkų klasė ekonomi
niame ir socialiame dabar
ties 
sios
šviesoje 
nimas šių dienų ekonominia
me ir socialiniame gyvenime 
katalikų 
šviesoje.”

meilės taikymas ir katalikų 
Bažnyčios mokslas, kaipo 
tikrosios krikščionybės pa
matas. Reikia tik palinkėti, 
kad tas internacionalas klės- 
t ėdamas apimtų vis didesnes 
mases ir prisidėtų prie vie
ninteliai galimo ir tikro so- 
cialio klausimo išsprendimo, 
Kristaus mokslo nurodomų
jų principų dvasioje spren
dimo.

RAUGYTI AGURKAI.
Pirmiausia pasiriuk'ketu- 

rių galionų puodynę, lynais 
šonais ir be uždangalo. Ne
vartok puodynę su siauru 
kaklu. ''

Puodynės dugne Įdėk eilę 
krapų irx pusę uncijos kve
piančių šaknelių (spieces) 
ir. Įdėk ant tų vieno didumo* 
agurkų iki dviejų arba trijų 
colių nuo viršaus. Ant to už
dėk kitą eilę krapų ir pusę 
uncijos kvepiančių šnknulin 
Ir jeigu galima gaut ant tų 
dėk vieną eilę vynuogių la
pų. Ant dugno ir galima dė
ti vynuogiiT lapus. Daryk 
sūrymą iš vieno svaro drus
kos, trijų ketviridalių kvor
tos acto ir 10 kvortų van
dens, uždengti reikia su len
ta. arba torielką ant kurios 
akmuo uždėtas. Jeigu agur
kai Įdėti puodynėj tinka
mam šilumos laipsnyje ver
tėtų Į dešimts dienų aprūg- 
ti. Reikia su šaukštu nuim
ti putas ' kuomet pasirodo. 
Agurkus galima po tam Įdė
ti Į bonkas ir gerai užlipdy
ti, arba sušildyto parafino 
ant neuždengtos puodynės 
viršaus. F. L. T. S.

riaiue-.įdėta druska’ ir 
rus < (jeigu pagpsbdauj 
ir tegul per dviejas mi 
paverčia. Maišyk kad 
puodo nepriliptų. Su 
sviestų su miltais, pilk, 
toną, ir tame mišinyje 
karštus kopūstus, virk 
sutirstės. Kopūstai n
visiškai suminkštėti.

Baigusi Lietuvių 
kių Moterų Draugijos ĮJ 
vesta man misija Amerikoj 
jo ir laimingai rįžusi,į 
vyne, dideliu džiaugsmu 
simindama Amerikos li 
vių parodytąjį mano dai 
palankumą ir tą vaišingoj 
mą, kurį jie taip ypatingai’ 
gražiai moka pareikšt irk 
ris suteikė tiek daug^garb 
mano atstovaujamai organi-’ 
zaciĮai, o man pačiai didelio :

. . . * 
malonumo, savo mintimis D? 
širdimi grįžtu Į didingą A- 
merikos šalį pasakyt gra
žiausią ir giliausią savo ačiūA 

Niekuomet neužmiršiu Jū-’* ■ * 
sų, brangūs Tautiečiai, už?* 
nujautos Tėvynės reikalams- ą 
ir malonaus priėnlimo!

Lietuvių Rymo Katalikių 
Moterų Sąjungos Centro' 
Valdyba, apskričių ir kuešf 

pų Valdybos ir kitos orgąv 
nieacijos veiklumu, darbo 
tvarkuinu, gražiu • susiklau*K'' 
symu įspaudė man didelės^ 

arbos jausmą. Tik jų 
gojo globoji* galėjai 
savo atsakomingą it 

nepriprastą darbą. Su dide^- 
liu dėkingumu atmenu para~v‘ 
mą Lietuvių Rymo Katalikę- 
Federacijos ir didelio pasn 
šventimo idėjinį darbą jos 
sekretoriaus pono KrušinsV 
ko, kuris taip rūptfstingai 
tiksliai tvarkė kolonijų lan
kymo maršrutą, maloniai rū-i '*A 
pinosi kelionės tikslumu nuo toli 
pat išlipimo iš laivo atplau- 
kus Į Ameriką- iki išplau
kiant atgal.

Daug dėkingumo priguli ? 
gerbiamiems lietuvių katafi~® 
kų parapijų klebonams it* 
lietuvių laikraščių redakei- v 
joms, nes jie teikėsi malo
niai suartini mane su 
rikos lietuvių visuomene.

Su dideliu malonumu af-

RŪGŠČIOS SMETONOS 
SALOTOMS DAŽALAS

Geras salotoms dažalas, 
jeigif nemėgsti aliejaus, ga
li būti padarytas iš rūgščios 
Smetonos. Vartojant.

4 šaukštuko mušt ardos
4 šaukštuko druskos 

zf šaukštuko paprikos
4 šaukštuko cukraus
1 kiaušinį
1 puoduko acto
1 puoduką rūgščios Smetonos.
Suplak kiaušinį, pakol 

lengvas, Įdėk kitus mišinius, 
ir virk dvigubuotame puode, 
tankiai maišant pakol sif- 
tirštės. Atimk nuo pečiaus 
ir gerai suplak. Jeigu tin
kamai išviria k^met atvė
sintas bus tirštas. Jeigu pe» 
daug virintas, pirm negu at- 
vėstant perkošk. F. L. I. S.

pašau! i ož vai gos 
Suvažiavimas 

vienbalsiai nutarė 17-VIT Į- 
kurti katalikų darbininkų 
internacionalą. To interna
cionalo buveinę pasirinkta 
Utrechtas, Goląndijos mies
tas. Pirmas intemacijonalo 
prezidentas dr. Joos, vokie
čių parlamento Centro ats
tovas. Pirmoje manifestaci
joje p<> šio internacionalo Į- 
kūrinio. Įvykusioje didžiu
liai miniai dalyvaujant liko 
Dr. Joos. Paskelbti to in
ternacionalo dėsniai: Kata
likų darbininkų internacio
nalas niekad nepripažins, 
kad žmogus ūkiškame gyve
nime iera įrankis be savos 
vertės. Ji reikalauja visuo
menės nuostatų pramonės Į- 
staigoms ir šiaip darbo Įstai
goms kontroliuoti, sudaroma 

. v . f t

atstovybių viešosios teisės 
pagrindais paritetiškumo 
principu pramonėje ir pre
kyboje bei kartelinių kon
trolės organų otganizuota- 
jai ekonomijai kontroliuoti; 
tarpusavį darbininkų solida
rumą; reikalauja pakelti 
rankpelnių moralę vertę ir 
garbingumą visuose gyveni
mo reiškiniuose ir krikščio- 
niškai atjauciamos demokra
tijos. Giliausiu Įsitikinimu 
tas judėjimas remiasi kata
likiškosios krikščionybės pa
sauli ožvalga.

'v.

To naujo katalikų darbi
ninkui internacionalo Įkūri
mas yra reikšmingas. Jojo 
programos principiniuose 
-pagrinduose randamo visus 
tris krikščioniškosios demo- 
kratyliės, jau Leono XIII 
Graves de cominuni encykli- 
koje nurodytus dėsnius: su- 
siriųiinimas dirbo žmonilf 
materiale ir morale gerove, 
demokratybe, j kaipo kri
kščioniškosios 1 visuotinos, 
taigi luominio šališkumo ne
pakenčiančios

LIBERALIZMAS IR KATA
LIKŲ TIKĖJIMAS

Šveicarijoj per pastaruo
sius rinkimus katalikų kon

servatoriai ėmė varyti smar

kią akciją prieš liberalizmą. 
Liberalų spauda šį katalikų 
puolimą palaikė netinkamu 
ir neteisingu, nes liberaliz
mas nesąs priešingas katali
kų Įsitikjinintams. Ypač 
jiems esą nesuprantama ka
taliku dvasininku kova. Li- A 4

bcralų spaudai atsakydamas 
Luceroo laikraštis “Vater- 
land” (tėvynė) nurodo pa
vyzdį, kaip liberalizmas žu
do tikėjimą ištisose šeimose. 
Jis nupasakoja vieno as
mens istoriją, kuris, pra
džioj buvo praktikuojantis 
katalikas, o vėliau vedė pro
testantę, tačiau gyveno ka
talikiškai: palaikė katalikų 
įstaigas bei dvasintas reika
lus. Vėliau tas žmogus pri
sidėjo prie liberalų partijos, 
nes ta geriau atstovavo jo e- 
konominius reikalus. Taip 
pamažu jis Įsitraukė Į libc>- 
ralų idėjų ratą. Jo vaikai 
tapo protestantais, o kiti jo 
giminaičiai bei broliai — se
serys pasidavė jo liberalinei 
įtakai. Giminė, kuriai jis 
priklausė, per pirmas dvi 
karias turėjo 79 žmones. Iš 
jų per maždaug 50 metų, 37 
tapo protestantais, 10 be jo
kio tikėjimo ir tik 32 liko 
ištikimi katalikai. Tokiu bū
du liberalizmas- atplėšė iš 
Katalikų Bažnyčios apie pu
sę visų tos giminės narių.

Laikraštis drauge patie
kia ir priešingą pavyzdį. 
Vieno konservatyvaus valdi
ninko, bendrai laiko su pir
muoju, liko 9 vaikai. Penki 
šių liko nevedę. Iš šios šei
mos per pirmąsias dvi kar
tas buvo 29 žmonės ir iš jų 
tik vienas atsitraukė nuo ti
kėjimo.

ITALIŠKAI KEPTOS 
RYŽĖS

Sumaišyk keturis puodu
kus virintu rvžiu su trimi 

. a

ketviridaliais puoduko su
pjaustyto sūrio, pusę puodu
ko sukapoto pimento, 1ĮZ> 
puoduko tomačių sunkos, 2 
šaukštuku druskos ir aštun 
tą dali šaukštuko pipirų, ir 
Įpilk Į kepamą torielką. Įdė
jus viską į torielką ant vir
šaus užpilk tomates nuo ku
rių sunka numieruota. Kept 
per 20 minutų vidutiniška
me pečiuje ir ant stalo dėk 
karštus. F. L. I. S.

_________ *
SMETONUOTI KOPŪSTAI
Kopūstai, kaip tankiai gir

dime, yra viena iš naudin
giausių daržovių, nes galima 
Įvairiais būdais vartoti, kep
tus ir žalius, salotoms ir kai
po daržovę. Jeigu tinkamai 
iškepti arba žali vartojami 
turi savaimi naudingus vita
minus. “Dviejų-minntų ko
pūstai” yra tinkamas būdas 
pagaminti šitą daržovę — 
vartok

1 kvortą kopūstą, smulkiai su- 
piaustyt,

I pantę karšto pieno, 
Pnsę šaukštuku-druskos,
II šaukštuko cAikraus. jeigu pa

goki a u jam a,
1 šaukštą miltą,
1 šaukštą sviesto, 
1 puoduką Smetonos.
Įdėk smulkiai sukapotus 

kopūstu* karstą pieną, ku-

simenu garbingų tautiečię.*^ 
namus, kur radau ne 
malonią pastogių ilesniart 
laikui, bet taip pat nepa-*j| 
prastai-širdingo svetin 
ir rūpestingos lobos.

Negaliu čia paminėt vs 
dais visus garbius Tautietes 
ir Tautiečius, suteikusius p 
vairiausios paramos mano J 
kelionėje ar pag< 
mano atstovaujamąją orga
nizaciją savo dalyvavimu į-' 
vairiuose Nuėjimuose dėl ma-' 
no lankymosi kolonijose 
išleistuvėse, bet visa širdį 
dėkoju jiems visiems ir lin
kiu, kad Aukščiausis laimė
tų visus jų darbus.

P r. Pikrilin
P. S. Jei kas gerbiamu 

Tautiečių malonėtų kreiptis^ 
L. K. Moterį? Draugijos rei- Į 
kalais arba dėl mano 
nes po Ameriką, tai pra 
rašrii arl>a i Liet. Katalil W » M J

Moterų Draugiją, Ka 
Mickevičiaus g., 28 arba 
— Kaunas. Daukanto g. S.
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KAINOS 
IŠ KAUNO 
Trečia Klesa

LINE
NEW YORK, N. Y. 

Pittshurgh, Pa. 
Chicago, Illmnis

Piktam dalies nėra.

Per žmones — į žmones, 
per aniolus — j dangų.

BALTIC
8 BRIDGE STREET 
Union Tru«t Bldg.
315 So. Dearborn Street

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

Ūkininkas”

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORK’O:
“POLONIA” _____________ '______________________Rugsėjo 8-tą

“LITUANIA” _____ ________________ ___ ______ .Rugsėjo 18-tą

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentu ar į Bendrovę 

AMERICA

$12 5’
Valdžios Taksai

Ekstra

• v

i

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107
Į abi pusi...$181 

Turistine 3 klesa 
(arba buvusia II 
klesa) ....$122.00
Į abi pusi.. 203.50

I IR 19

LIET UVOS
Per BREMENĄ 

DUHltfUBiu ir Gre4čl*nsiu 
Vftkicčią Garlntrtu

C OxL U M B U S 
arba kiMla •HAt'^lIntjoe 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu 

Pulką* 3-So* klesos kamba
riai—tik miegamieji 

Pas bile vietini atentą arba. 
65 STATĖ ST., BO8TON 
1TOBTH GĘRMAN 

LLOYDj
siems lygios
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r‘DARBININKAS”
West Broadway

Tolepnone South Boston 0620

NES SUTARTYS
jog nėra tokio

iš kurio nors retkar-

nebūtą kas gera.
Į^^Jr sovietai kai kuomet pa-

> naudinga darba.
pripažinti, kad šį sykį so-

valdžia teisingai sukri-

tživo Kellogo {įurštąsias

ŽJdbmi šių sutarčių iston-
& Tūlas apsukrus Assodat-

lė gauti is Briando ulaiš-

į Jungtinių Valstijų pi-

Nėčius J. Valstijų įstojimo i

lią bandymą jam pasisekė
sukaktuvių

rėse ir ant rytojaus

tapo paskelbtas Amerikos

FJk •>. r d

dvasiški

j

' f-S*
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laisvės varžytai), piliečiui už 
kelių meti] pdjaiiš ant šRvO' 
kailio, kad diktatoriai daug 

_ —I žadėjo, bet mažai teištešėjo,
Š<rath Boston, M&8B.Į h- atsiras pavojaus rėvblfti- 

cijos prieš diktatorius. Kaip 
visuomet, taip ir dabar dik
tatoriai ieškos išsigelbėjimo 
kare su svetima valstybė. 
Tuos išvedžiojimus Nitti tai
ko, žinoma, į Mussolini.

Toliau Nitti sako, kad a- 
neaiškiai suformuluotos irlpįė 1935 metus bus daugiau 
neduoda jokios garantijos |tokių, kuriems neteko ragau- 
prieš kad ir neteisingiausi j t i buvusiojo karo baisenybių 

ir kurie todėl greičiau pri 
Lygiai teisingai Litvino-1tars būsimam karui; valsty 

vas pastebėjo, kad yra nelo-|bės, dabar beginklės, bus pu- 
ginga daryti prieškarines | sėtinai apsiginklavusios ir 

todėl drąsiau ieškos senąją 
skriaudi] atitaisymo.

-Nitti’es supratimu karą 
galima būtų išvengti, jei 
Prancūzija ir Vokietija pra
šalintą tarpusaviūs nesusi
pratimus ir užmegstų nuo
širdžius kaimyniškus santi- 
kius ir, antra, jei visose Eu
ropos šalyse būtų įvesta de
mokratinė tvarka.

Taip tai spėlioja buvęs I-

spaudoj. Tarp kitko Bria-
T*_ _ . __

o, kad taika visuomet

patautų tarp J. Valsti-
ir Prancūzijos.
nkos, bet ir Europos

ilda plačiai atsiliepė į
Iską. Spėjama,

karą.

sutartis ir nė žodžiu neužsi
minti apie nusigmklavimą.
Ir ištikrųjų, kam tie ginklai,
jei sutarta nekariauti? Bet
tas faktas, kad įvairios val
stybės ginkluojasi su dar 
didesniu įtempimu^ parodo,
kad jų valdžios nedaug tesi-
tiki iš tik ką pasirašytos su

Kellogo prieškarinė sutar
tis mažai teturi vertėsJsaipo
kaią stabdytoja, bet yra ne

pus., be į- 
tai yra vi- 

t Protesto- 
ilgi gyvai da- 
lih, straipsnis 
j ^juodi kleri-

birų, ir per penkis metus nu
matyta sustabdyt ^visiškai 
degtinės darymą Rusijoj! 
Dar pataria “Amerikos 

'a* i ~

pabrėžta kaii
Italai” Jungtinėse Valstybė
se įsispyrę varo agitaciją 
prieš svaigalų vartojimą, ir 
bė to Droiestonai ypač aš- 
ttiai nusistatę prieš Katali
kių tikėjimą. Perdėm raši
nėlis sustatytas tokia nuo
taika £ad skaityt o j ams aiš
ku kaip griežtai “Darbo” 
bendradarbiai yra nusistatę 
prieš Prohibicijos Įstatymą. 
Bet tik žiūrėk tame pačia
me puslapyje kitas straips
nis, “Kova Prieš Degtinę.” 
Sovietų Sąjungoj. Čia pra
nešama kad Leningrade 
stambesnėse dirbtuvėse pra
dėta smarki kova prieš svai
galą naudojimą; taip lygiai 
ir Odesos mieste, Charkove 
ir kitur. Liaudies Komisa
rų Taryba net yra išdirbus 
tam tikrą priešalkoholinį de
kretą, sulig kurio sumažins 
degtinės naudojimą kitais

mažos vertės kaipo pasaulio Italijos ministerių pirminin
kas ir buvęs keliais atvejais 
ministerui, kuris šiandien y- 
ra tremtinis ir didis ir fašiz
mo ir Mussoiinio priešas, 

ėsorius, mažai kas tegirdijUal dėlto tai jis taip ir ak

opinijos išjudintoja,
sarysv su sovietu kritika.
Jei Kellogo sutartį kritikuo
ja Williamstown’e koks pro-

jo balsą; bet kuomet tokįĮcentuoja diktatorių, kaipo 
pat kritikos žodį taria di- įkaro provokatorių rolę ir su
džiugs valstybės valdžia, [lyginamai nedaug svarbos 
jąsaulis negali neišgirsti jos į ^priduoda tautų suskaldy- 

Sovietų kritika tuo jmui, bet tautų suskaldymasžodžio.
ir bus naudinga, kad primi

mintį formaliai užpro- 
Loti Prancūzijai pada

lyti su J. Valstijomis “ain
is taikos” sutartį. Pra- 
jo derybos tarp diploma-

Kiek vėliau toks pat 
mas padaryta ir ke- 

as'1 kitoms didžiosioms 
bčins. Dar vėliau į- 
a ir mažesniu valsty- 

į. Galą gale, kai jau vi- 
i derybos buvo pabaigtos, 

ūlyta ir sovietu valdžiai 
šideti prie prieškarinės 

^Blogo sutari ies. Sovietų
idžia prisidėjo ir pasira- 
sutariį, bet sykiu aštriai 
Eikritikavo ir atrodo, kai 

cavo teisingai.
Visupirma, didžiosios val- 

kaip Anglija ir 
ja, rezervavo satr 

kariauti dėl tam tikrų 
Raiškiai,—labai “diploma- 

— nurodytą priežas- 
. Žinoma jos pačios sau

• i

a teisę spręsti, ar(ka- 
r ‘bus pamatuotas *ar ne.

nėra žinoma, kad I 
iii kariaujančioji pu- 

ĮSUomęt savę teisina ir 
ja priešą. f»av. didžio- 

> kafo mefib kiekviena fau-
■ skėJbc pasauliui, kad ji 

tesi” it kitos j? “puo- 
4Tą darė vokiečiai, atts- 

T turkai i f bulgarai; IyJ 
Ji 'p ir ahgtai,)ptafįi> 
Jr visi*kiti talkidrrika' 

a teisingai

nė pasauliui, kad Kellogo 
sutartys karą neprašalins, 
<ad pasaulio opinija nepri
valo pasiduoti iliuzijoms ir 
privalo budėti ir toliau, nes 
ištikrųjų neprileisti prie kri- 
rą gali ne sukti diplomatai, 
bet vilioji pasaulio opinija.

Europos karas 
1935-40 metais?

“Atlantic Monthly” til
po įdomus buvusio Italijos 
premjero, Prancesco Nitti, 
straipsnis, kuriame jis spė
lioja. apie busimąjį didijį 
Europos karą. Jo matymu 
dabar niekas neiiorįs karo, 
bet karas esąs galimas maž
daug apie 1935 metus, ar 
kiek vėliau ir štai dėl kokią 
priežasčių:

Pergalėtojai, ypač atsta- 
tydami seniau pavergtąsias 
valstybes davė joms perdi- 
delias teritorijas, tuo pačiu 
suskaldydami kitas tautas ir 
pavergdami jų dalis. Pa
vergtieji visuomet, linko prie 
laisvojo tautos kamieno ir 
kįlančios iš to tarptautinės 
neapykantos bus karb pavo
jum. Pav. Vokietija niekuo
met neišsižadės taip vadiiia- 

; pėrsėkio- 
ijė vengrai 
tarp Ru

mojo koridoriaiį 
jafoi^iiRįuąta^

jerkad
rtftttiijbs lt Vengrijos prie- 

Vilnįus stovės tarp

Ui eta f
Paryžių atvažiavai pinigų pažinčiau ir Aš riėprisipažį- | 
ūėtoėįataa, Kas pbnią čia jnau I..

- . _ , , . . fatvijo?./ .
žmonėms imti pavyzdį!” Ar| _ Matoįe poIiti.l

Niįštebięa žvilgtėfejaū į

kaipo karo priežastis. Nėr 
tenka abejoti, kad ir dikta
toriai yra dideliu karo pa
vojumi. *Pav. Mussolini jau 
kelius sykius vos vos neįsi- 
vėlė į krirą. Pilsudskis ir 
dabar barškina kardu.

■

Ar karas bus 1935-ais me
tais, ar kiek vėliau o gal 
ankščiau, bet taip dalykams 
esant kaip dabar, nereikia 
didelio pranašo pramatyti, 
kad naujas Europos, o gal 
ir pasaulinis karas yra tik 
laiko klausimas nežiūrint 
Kellogo ir kitų panašių ne
nuoširdžią sutarčių.

ASORO MIESTO 
ŽUVIMAS .

(Rytu padavimas)

Senai, senai tolimuose rytuose buvo didelis 
turtingas miestas. Jo vardas buvo Asoras.

Jo šventyklos, rūmai ir bokštai stebino visus 
Savo nepaprastu didumu ir gražumu. Šimtai rū
mą stogų ir bokštą blizgėjo auksu. Miesto aikš
tės buvo papuoštos fontanais, dievą ir didvyrių 
statulomis, visa tai buvo nulieta iš aukso ir si
dabro. Turtuolią namai skendo gražiausių sodą 
žaliiimynuose. Aukšti storiausi mūrai su daugy
be kuoru supo miestą iš visą pusią saugodami 
nuo priešu netikėtą puolimą.

Visose rytą šalyse Asoras buvo garsus savo 
gražumu, turtais ir galybe.^Iš tolimiausių kraš
tų vykdavo i jį žmonės vien tik tam, kad pasi
žiūrėti] ir pasigerėtų. Jį vadino Stebuklų Mies
tu.

Šis miestas varė gan didelę ir plačią preky
bą. Gyventojai turėjo be galo daug aukso ir 
sidabro. Jie didžiavosi savo begaliniais turtais, 
pirkdavo kviečius, puikius žirgus, galvijus, pu- 
kausus brangiausius audeklus, dramblio kaulus, 
raudonąjį ir juodąjį medį, įvairius kvepalus,me
dų ir brangiausius gardumynus; pardavinėdavo 
aukso ir sidabro išdirbinius, brangiuosius akme
nis: deimhtdiU,'. žemčiūgus, perlus, be to baltą
sias vilnaš'if*gėriausį vyną. Taip pat jie pre
kiavo ir žinonėmis-vergais, pirko ir jiardaųiriėjo 
žmdnės—pabasiai kaip vario iiiduš ir 
baldus. • / V' * .

Asoro mestas stovėjo ties plačiausiais įr gi- 
Ii ausims požemiais,, jais šio
L.... _ _.,- 

syj, amžiname šaltyj. 'bbftiredavo ko

to

įtartys? jw^etiiifTJŽH)inIrikai3n’<
• W • • • . M "i **

nei pk valgy t inei* apsirengti.

SSSR ar Amerikos priemo-Įngj Į.
nės pštaaikįnt Nustebęs' žvilgtefėjaū į I
siškąi kuo sKriasr? _ Vi^ahįe^ išdžiūvusį, pageltusį I 
tik iš kario uždraudžtaj sita[in^rgaitšs veidą ir .tur būti 
per .penkis metus žada tai kbai miną turėjau,]
daryt. Jei taip pasibiaurėja mergaitč energingai! 
šie darbininkai kuomet pati- tavapą į savę nosimi patrau-4 
rią Amerikos priemonei, ko-Įk£ įį, pridūrė:

— Kaip Dievulį myliu,] 
politinė!.. O kaipgi, septy- Į 

>ni metai tam atgal manę su-1 
Pastaruos laku pran^ sufnl5y lluveds J

”• 9ra ■ suąye nuovada, o, o paskui iš tenai
slapta sutari!,laivyno reika- . tvirtovę!., tris savaites 
le, lygiagrečiai stt Kellogg o L kį(} išėjau,
Karo Vengimo Paktu; si su-j _
tartis, sulig kai-kūrią pdiiti-| ~ n """
kierią nuomones, gręsia pU-lpublikonišką valdžią ir pa- 
vojiim ne tik Kellogg’o Pak-Įsiūlytą prezidėhtui karaliaus 
tili, bet net viso pasaulio tai-Į sostą. Bet štai taip nesenai 
kai;- Nors iki šiol nieko fik-|padarė Altamija, maža vai
ro nėžnoma apie tai, vis del-|stybėlė skersai nuo Italijos, 
to savo galimomis pasekmė-Į ant Adrijatiko Jūros, kuri 
mis lygina tą laivyno sutar- iki i9>12 mefą rieše Turką 
tį į anglą ir prancūzą talką [jungą. Visi valsiybelės žtno- 
1914 metais, kas buvo viena [nes susitarę deihonstravo po 
didžiuoju karo priežasčių, ritikimą, kada buvo išiink- 
Spėjama, jog šioji sutartis [tas liaujas seimas, reįkalau- 
taikoma Jungtinėms Valsty- Įddtrii itaujo valdyhio pavi- 
bėms, Vokietijai, ir net Ita- dalo. Dabartinis pfežideh- 
lams su Rusais. Nes tatai į- tas, Ahmėd Zogu, 1925 mė-| 
vertinus, savo apsauga ver- tais tapo išrinktas septyne- 
čiamos, minimo valstybės | rieriis metarils ir Seimas ati- 
privalo susiburti—ir taip su- davė jam teises'visus savo 
sidaro vėi dvi atskiri valsty- ministeriiis pasiskirti, ir. net 
bią sąjungi, viena kitai prie- dalį seimo atstovi]. Jo vai
šingos! Tad, jei viena susi-jdžia buvo taip vykusi ir vi- 
bruzdėtą, kita tuč-tuojaus iš- [suomenei patenkinanti, kad 
sigąstij ir ruoštųsi haujariiįndujiems rinkimams pra
kauli. # Įėjus,- nutarė žmonės jojo

———----- | septynių meti] terminą pra-
Šiais liaikdis, ku&inei be- ilginti amžinai. Naujas ka- 

veik visos pasaulio valstybes! ralius ketina vesti Aigipto 
linksta prie respublikoniš- karaliaus dukterį, šitokiu 
koš valdžios, ir meta kara-|būdu įsteigdamas savo tau
rius, gana retai išgirstame tos monarchiją.
kad kokią tauta mestą rėš-’ Valentinas Matelis

— ■■■■■ , iii —g

blizgąs, linksmas it triukšmingas, tikras stebuk
lu miestas, stebinęs kiekvieną kitos šalies kelei
vį, o kitas buvo po žemės, daug didesnis, tirš
čiau gyvenamas, liūdnas ir. tylus, kur retkar
čiais buvo girdėti skaudūs ‘‘atdūsiai ir dejavi
mai.

Dirbę kasyklose žmones iš kartos į kartą gim
davo, gyvendavo ir mirdavo tamsiuose požėihią 
plotuose. Jie būdavo pusiau' apakę, be r visą 
amžių neparagaudavo tyro oro, nematydavo die
nos šviesos if be srlnkatiš darbo, nieko gera pa
sauly nežinodavo. Jie tik sapnuodami jautėsi 
aimingi.

Tos tat kasyklos turtino Asoro miestą, ta
čiau jo gyventojai visai nesirūpino baisiu liki
mu tą žmonių,, kiifie tėh giliai po ją kojomis 
alkdami it drebėdami kasinėjo žemės' gelmes 
vien tik tam, kad Asoto gyventojai galėtą puo
tauti savo tiirirttose ir naddbiiš įvairiausiais pa
togumais.

Pradžioje labai stotas sluoksnis skyrė Asorą 
nuo požemių. Bet brangumynų kasimas tęsėsi 
ištisus šimtmečius, kasyklos vis darėsi erdves
nės, sluoksnis plonėjo. Vietomis žemė ėriie slink
ti, Jr namą sienos ėmė skilti.
/ Tos šaliek išminčiai pferšpėdavo asdriečiūs, 
sakydami: “Mūši] miestas stovi ties Bedugne, 
kur nuo meiiktausro Žemės trinktelėjimo jis gali 
nugriūti, fe to, jie rodydavo plyšius sienose ir

Juk ištaiiitingi patarimai tik tuoriiet tėra 
1*,* _ - ... 1*1  —• .«• .

vo, kiti keikdavo, kaita gąsdina 
s ramius žmones.
ydavo—ir tiek Vėl plačia, 
ja tęsę asoriečioi linksihą gyvb- 

aldblČs Kalbėdavo:

iiiolę į baisias

Gal irian polias ptt- J 
Ipirosą duotittriėte!..

— Meldžiu!, Taip, bet už l 
ką gi tikrumoje..,, tamstą!? *

Mergaitė papirosą užsidės .• 
Į gusi patraukė dūmą ir.vio- 
Inu trūkiu išrėžė: ' -J i 
Į — Tas visas skandalas iš- ' 
įėjo per panelę Plerpalaitę. 
ITamta pažįstate? Ne! Na, ta 
(pati! Jinai, sako, tūriu už- 
Į draustą knygą, sak^u pasko- 
llink — ir paskolino. Namo 
I grįžau su knyga po pažaste, 
[buvo slidu, apšalais apledė- 
Jję; Einu ir ant kampo 
Jtrrach... parvirstu. Susiku
lia Policininkas pamatė ir 
nori man pagelbėti... o aš' 
laikau ir spaudžiu knygą, 
neš knyga užginta! Polici- 
įninkas, neva mandagus sa
ko: “leiskite palaikysiu jū
sų našulį” ir ima, o man 
širdį kaip peiliu veria 
plėšiu! Jisai man tuojaus 
— “O pas tamstą kas ryšu
lys?” O aš sakau — “aš ra
dau.”., Užrašė ir telefonud- 
ja, ką su manimi daryti, ba 
tėvas sėdėjo, brolis sėdėjo... 
Atsakymas atėjo — “į tvir
tovę. ” Tris savaites be pen
kių dienų išsėdėjau ir nuota

kos savo “taip, radau...” kol 
paleido... '

— Hm! o kokia tai buvo 
knyga ?

— Ogi^nežinau... užginnn- x 
ta! <I 1 ;

I Ponais iŠ manęs juokie^b‘^/1' 
aš stačiai, kaip buvo!.. Ką 
gi, sunku Užsiginti, kaip ėsi 
politinė!” \

Tokių ir dabar yra politi
nių. . .Varniuose.

vieno pranašo žodžiai: “Jų namai buvo pilni ap- 
gaurių, per jas jie iškilo ir pralobo, pasidarė rie- 
būSj tingūs ir į įvairias blogybes peržengė visas ’
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aiškindavo iitib ko jie įpasidatė. T Bet ją neklau
sė. Juk išriiriitingi patarimai tik tuoriiet tėra 
atmenamąjį jatt jrfa! jĮx> taiko. Vieta išmiu- 

cius pajil 
tuščiomis ka

Plyšius tiž 
triukšmingi■_« 
n ima. Kur

ribas.” Taip slinko metai, slinko amžiai. Be
dugnė po miestu vis didėjo," bet gyventojai vis 
negalvojo apie pavojų, kurį jiems ruošė juodos, 
tylios, kaip įnirtis, požemių gelmės. Turtą if 
jirabangoš saldžiame svaigulvj jie linksniai tęsė 
savo “amžiną šveritę.”

Ir štai įvyko senai išminčių pranašauta ne
laimę.

Vieną kartą, kai asoriečiai buvo užsiėmę sa
vo kasdieniais darbais^ tai yra, valgė, gėrė 
linksriunosi, staiga, vietią valandą, lyg tamsiau- 
šia naktis užslinko ant Asbro. Kilo didžiausia 
audra. Dulkių sūkuriai atpūsti iš artimos d^- : 
kūmos rūkte rūko ties miestu. Žaibai lyte lijo 
ugnies lietiimi.

Žeriiė sti drebėjo, ėriie slinkti, kaž iš kur plau
kė didelis, baisus ūžesys. Puikūs rūmai ir auk- L 
suoti bokštai drebėjo iš pamatų, griuvo ir birė- _ 
jo į trupinius. Dieviv-ir didvyrių statulos griu
vo nuo piedestalu ir voliojosf griuvėsiuose.

Baisiai nusigandę žmones puldinėjo į miesto 
pakraščius, negalėjo nei vietų atsekti, nei kelių 
surasti—visur jūoS tykojo šaltoji mirtis. ,'

Dar'iniriutė, if viskas žuvo. Su baisiausiu 
trenksmu atsivėrė bedugnės, ir Asoras pra
smego. / . if ■

Nuo baisaus kritimo sudrebėjo jo visa apy
linkė, ir žilstančių klykšinas pasiekė jūrą.

Iš aukštos uolos pakilo erelis ir plačiai iš
skleidęs sparnus nulėkė tiės ta vieta, kur uose
liai blizgėjo garsus ir didingas Asoras. Ir iš 
aukštą mėlynės gelmių jis pamatė tik tuščią vie
ta- " į .

Suspėjo išsigelbėti yoe tik keli gyventojai ir 
pranOšėipiocinliui apie*Asoro žitvimą.

— O dabar, sako rytiečių padaiimaš, dyttį*
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_ b) Iltingčtiį sutvarkymas. r
''^£į' £ ?-■■ » r ' • * * " ■ ■ ! • '

.L..-Viena svhrbiaūsių darbininkų klausimo 
įj^i^astisbuvo pilna varžytinių liuosjrbė 

^'darbdavių tarpe. Rungtynių sutvarkymas
reik laikyti neišyengtinu, rišant 
klausimų. Tinkamiausiai tain 

pasiekti kelias,—tai organizacijos, 
kurios tvarkytų produkcijų tarp įvairių 

J \ jjrainonininkų, kaip tai būdavo seniaus a- 
ClL inaininkų cechuose. Tu ceclny geriausioji 
B

; .T ✓ '

aarmninkų 
tikslui pasi

ypatybč buto toji, kad neleisdavo neapri- 
botų varžytinių, drauge vienok neprašalin- 
Šavb sveikų ir naudingų lenktynių. Kad 
toji tvarka tinka drauge ir didelei pramo
nei, matoma iŠ kaskart labiau jaučiamo 
reikalo, kurs privedė prie kartėlių, trustų ir 
panašių pramonininkų sąjungų steigimo...

Karteliais vadiname pramonininkų są
jungas, įsteigtas sumažinti varžytinėms tar
pe savo narių, č'ia priklauso produkcijos 
karteliai, kurie sulaiko rungčias tarp savo 
narių, paskirdami kiekvienam nariui tam 
tikrą dirbinių prekių kiekybę, kurios j>er- 
žengti jam neleista. Kiti—kainos karteš 
liai; jie Įiašalina kainos numuŠimą per var
žytines tarp įvairių, tos pačios produkci
jos šakos, pramonininkų: jie tvarko varžy
tines, uždėdami nariams priedermę nepar
duoti savo dirbinių žemiau paskirtos karte
lio kainos.

Trustais vadiname galingas pramonės į- 
staigus, turinčias vienodi) tvarką paskiro
sios medžiagos pirkime, prekių kiekybės 
paskirime, kainos nustatyme. Jos atsiran
da per tos pačios pramonės šakos įstaigų su
siliejimą vienon sajiuigon, superkant jų ak
cijas.' Atskiros įstaigos nebeturi savistovy
bės; trusto valdyba painia savo rankosna, 
kaip technikos, tai{> ir prekybos reikalų ve
dimą. Taip tinstąs įgyja monopolį kaip ža- 
liadaikčių pirkime, taip ir padirbtų prekių 
pardavime; todėl jis gali-paveržti sau pa- 
satilinę rinką ir skirti kainas, kaip-tinka
mas. Trustų tėviškė—Amerika. 1907 met. 
Suvienytose Amerikos Valstybėse buvo jau 
250 trustų. Didžiausieji trustai yra šie: ži
balo, cukraus, degtinės, plieno, sidabro, ta
bako, popieriaus, odų, elektros etc. Taip ta
tai trustai turi sumonopolizavę visas di
džiausias produkcijos šakas. Vokietijoje ir 
Anglijoje veikia daugiausiai taip vadina
mieji karteliai. Vokietijoje 1906 m. buvo 
305 karteliai su 12,000 įstaigų. Tiesa, kar
teliai ir trustai saugoja pramonę nuo kri
zių, kadangi išvengia hųierprodukcijos, bet 
kenkia kraštui savo monopolistinėmis ten
dencijomis. Valstyln" privalo sekti pramo
nininkų sąjungas, kad sutvarkytų produk
cijos anarchiją: turi žiūrėti, kad tos jų są
jungos savo galybės, nevartotų visuomenės 
nenaudai, neteisingai pakeldamos dirbinių 
kainas. Neapribotos varžytinės numuša dir
binių kainas, todėl ir pramonininkai suma
žina darbininkams mokestį, priveda prie 
pramonės krizių: nuo ko nukenčia darbi
ninkai, likdbe darbo ar sutikdami dirbti už 
bylekokį mokestį. Valstyliė nebcąirivalėtų 
atsisakyti nuo varžytinių tvarkymo, nors 
glol>os teisdara ir apsaugotų darbininkus 
nuo išnaudojimo.

c) Globos fstatyiuų Leidimas
Valstybo privalo leisti globos įstatymus 

darbininku naudai. Dvi priežastys turi pri
versti valstybę pasirūpinti darbininkų glo
bos teisdava: valstybė turi priedermę glo- 

- boti visų yiendtii teises; ji dėl visuomenės 
labo privalo rūpintis visų ramybė. Žinomas 
yra daiktas, kad nuolatos yra laužomos dar
bininkų teisės; negali būti ramybės ir san
taikos taip įvairių visuotnenes luomų, kas 

’ yra visuomenės gerovės punatas, kol vai- 
s % si y be nepaims glolniti skriaudžiamųjų, 
v.
A. .

*
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V., V.V.

globos teisdava turi būti pasek- 
Tprivalo žiūrėti, kad gloč 

tatymai■ būtų -pildėsi' ’ ‘bausti už 1 jį 
peržengimų. I 1 '■ *,f'I ^oditom/ •

‘ -mbrgb;7>Fabrikantų pa^tai^o^;, aplenkti darbi
ninkų globos įstatymus privertė valstybei 
pavesti’ priežiūrų, kad būtų pildoma globos 
teisdava, fabrikų inspektoriams. Fabrikų 
inspektoriai prižiūri dirbtuves, esančias jų 
globoje, praneša valdžiai kiekvienų įstaty- 

mų peržengimų; taip pat ačiū įsitikėjimui, 
kurio įgyja pas darbininkus, tarpininkau
ja tarp darbininkų ir darbdavių ginčuose, 
l>ad neištiktų streikai... Fabrikų inspek
torių veikimas yra labai naudingas, geistina 
tik, kad jis ir toliau plėtotūsi: jų apyskai
tos gali suteikti daug inedegos tolimesniam 
apsaugos įstatymų patobulinimui. Darbi
ninkui globos teisdava, tvarkanti darbo sąly
gas, jau visur vartojama. Kadangi toji teis- 
davos sritis dar nesenai prasidėjo ir netu
ri didelio prityrimo, reikia žengti pirmyn 
gan atsargiai. Visoks paskubėsimas, neap
galvotų įstatymų leidimas tuo yra kenks
mingas, kad tą klausimą dar labiau sukir
šina. nes išleistas įstatymas būna priimtas, 
ir jo permainyti greitai negalima': gina ji 
tie. kuriems jis naudingas.

Paskutiniais dešimtmečiais beveik visos 
valstybes apsaugoti darbininkams pradėjo 
leisti “darbininkų globos įstatymus.’’ Svar
besnieji, lig šiol išlieti, apima darbo dienos 
sutrumpinimą, šventadienių šventimą, mo
kesčio nustatymą, darbininkų apdraudimą 
ligoje, priepuoliuose, senatvėje. Taigi pa- 
žvelgkime į juos. ~ ------- -

d) Durbo Dienos Sutrūni pini mus
Darbo laiko sutrumpinimas reikalingas 

netik darbininkų sveikatos palaikymui, bet 
ir tam, kad darbininkai, ypač vedusieji ne
būtų,atitraukti nuo šeimynos, galėtų pildy
ti savo, kaipo šeimynos galvos, priedermes, 
kurios-yra labai svarbios palaikyti geriems 
papročiams. Pažangesnės valstybės visur 
įiuo seniau įstatymais buvo nustačiusius vy
rų darbo dienos ilgumą maždaug apie 11 va
landų; reikalingam poilsiui beveik visur bū
davo skiriama pusantros valandos. Aus 
t rijoje ir Šveicarijoje buvo nutarta darbuo
tis paroje 11 valandų; Rusijoje—lO/o. j(‘i 
darbas iš dalies būdavo naktį, ar prieš šven
tas dienas, tai 10 vai., Francijoje—12 vai.

Šitie nutarimai nebeturi didelės vertės 
ir svarbos, nes daug kur dirbama jau trum
piau: iš dalies prie to prisidėjo moterų ir 
vaikų darbo sutvarkymas, iš dalies apsišvie
timas.

Suprasta,/kad jierilgas darbas yra ne- 
produktvviškas, kad tinkamas darbo laiko 
sutrumpinimas duoda geresnių vaisių. Bet 
daugiausia sutrumpino patys darbininkai; 
to reikalauta nito senų senovės, už tai ka
riauta ; nors jau daug padaryta, bet vis rei
kalaujama daugiau. Darbininkai reikalau
ja dabar 8 Valandų darini dienos. Pirmie
ji to reikalavo socialistai, paskui ir kiti dar
bininkai. Tat jau net prieš karą įstatymais 
įvestaJSnvienytų Amerikos Valstijų ir Aus
tralijos dalyse, Anglijos valdžios įstaigose, 
Francijoje laivyno dirbtuvėse, o karo metu 
visuose Franci jos fabrikuose, Ispanijoje 
1919 m., Šveduose nuo 1920 m. sausio mėn.

7 4 z

t dienos... Todėl į tai nebegalima žiūrėti 
kaipo į neįvykdomą darbininkų reikalavi
mą; bet reikia žiūrėti, kokie yra tos permai
nos vaisiai.

TAsai darbininku reikalavimas yra gry- 
nai formalus: 8 valandos darbui, 8—miegui, 
8—^asmens, šeiinvnpk ir (vįsūpinenės reika
lams. Tai greičiau matem^atį^koji estetika, 
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daugybė kuriozišku daly
kų, rodos, neįtikėtini, bet, 
kai juos papasakoja rimti tų 
prietykių dalyvisll, nordins 
nenoroms reikia tikėti

Vėtta bilvp taip stiprf. 
kad net sunku įsivaizduoti. 
Šimtamečius ąžuolus, pušis, 
beržus poros metrų aukštu
me kai piaute nupiovė. Po 
tokiais medžiais buvo pasi- 
slėpę karvės.‘Audra taip ne
tikėtai ntflaiižė niėdžinš/kad 
karves prislėgė ir jas reikė
jo žmonėms išgelbėti.

Birainiuose ūk. Vlado 
Stankaičio daržinėj mergi
nos melžė karves. Vėtra nu
nešė daržinę, o melžėjos ir 
karvės liko nepaliestos.

Joniškio geležinkelio stoty 
kokį desėtką vagonų viesu
las nubildino apie kilometrą 
Kuršo pusėn, o kuo tai “nu- 
sidėjusius”VIu vagonu, sto
vėjusius, rudos, nuošaliai nu
varė atsarginiais Ingiais, 
pervarė per šlako pylimą, 
per pabėgines atramas ir 
dar kokį dvidesėtkį metrų 
pavežėjo per pievą.

Gal didžiausi audros .‘‘žyg
darbiai” Šašių kaime (Kriu
kų parapijoj). Iš šešeto lū
kiu paliko tik vienas svei
kas, kitus visus nugriovė, 
sulaužė, sudraskė, nudžius 
ir miško plotus išlaužė išvar
tė. Bet to ūkininko (bernai 
viduj sodžiaus gyvena) au
dra nieko nepalietė.

Kažin kaip' viesulai po ko
jų pasipynė 17 metų berniu
kas; kur jis dabai- yra me

tas nežino. Lavono nerasta/ 
gyvo nuo tos dienos niekas 
nematė.

'‘Linksma kompanija už- 
kandžiavom — pasakoja Ša- 
šių gyventojas—staiga sute
mo. Kai atsipeikėjom žiū
rim, stalo nėra, pakeliam a- 
kis į viršų, 6 ten jau dan
gus matosi.” Ir kaip nuo
stabu, stalą su Dievo dova
nomis iš jų tarpo išnešė, grį- 
čios viršų nuvertė, o žmonių 
nieko nepalietė. ' Sako au
dros metu ten buvę, nepa
prastai tamsu, lietus maišę- 
sis su dulkėm, audros ver
čiamų trobų, su šauksmu nu
sigandusių nelaimes ištiktų, 
gyventojų.

Kiek vėjas buvd stiprus, 
galima įsitikinti dar ir Iš šio 
fakto viensėdijoj.

Šv. Vincento labdarių dr- 
jos ūkyje audra sugriovė 
daržinę, nuo mūrinių vąrtų 
nuplėšė guntų stogo dpie 9 
ketvirtainių sieksnių kva
dratą ir viršum tų pat tvar
tų stogą, per klevų viršūnes 
(jas belekiant stogas, nuka
pojo) nunešė ir numėtė ant 
skiedryno prie statomo svir- 
fii ‘UI I '

iio. Šu stogo sklypu atriešta 

ir vienas gero pusbalkio sto

rumo sparas,,.;Audra ėjo ž 

yakarų į rytu^jo.^togą. per 
kokia 40-sįek^mjiiW^  ̂t 
vakarus. Su ledais, kurių ir 
pusėtinai iškritę; nemažiau 
nuostabu?* Dar ant rytojaus 
jų krūvos buvo neištirpusių. 
Audros metu jie buvo kiau- 
Šinio didumo ir taip smar
kiai krito, geriau pasakius 
kirto, kad langų stikluose tik 
skyles išmušė, kaip kulip- 
kos. Kiti vėl priešingai, vi
sus stiklus ištaškė. Kur kliu
vo į medį, į sienas išmušė

kėlės (per kdet^Whi l»H 
galima matyti). • 
' itai dėl pasėlių tai, juos 

vieloihis audra su šaknimis 
išrovus nunešė, vietbjniš le
dai. sukapojo, su žerhe sii- 
maišė, * d į vietomis ” pusiau 
šiaudo nukapojo. n ■ -

Tik nereikia maiiyti, kad 
tokio stiriąikiiiniio skirtumas 
ddresi dideliame atstume, fie 
tąine pat latike už kelių 
Žingsnių galinta rasti visus 
šiuos variantas. Ir audra ir 
ledai liejo intensyviai viesn-
lais, vienų kaitną jie visai 
sdhaikino, o kito greta, ar 
rodos pakeliui stovinčio vi
sai nelietė, ar'kaip minėjau 
šešių — vienas ūkis paliko 
sveikas.

v '

Senatvčs Pftiblema Studijuota
Dabartiniu laiku, beveik 

kiekvienas Suv. Valstijų 
apskritis kokiu nors būdu 
aĮ>rūpina senus žmones. Šio
je šalyje turime “beturčių 
namus,” “darbo namus” ir 
taip vadinamas “beturčių 
ūkės.” Paprastai tos įstai
gos yra labai senos,"ir senie
ji su didele baime vyksta į 
tuos beturčių namus, nes 
nežino kas ten laukia. li
kai p atrodo, tie “beturčių 
namai” neišriša šį svarbų 
klausimą.

Federalū valdžia, valstijos 
ir miestai pensijoms aprūpi
na savo darbininkus, ir šian
dien daugybė privątiškų in- 
dustriališkų kompanijų įve
dė pensijų sisteiiią. Bet los 
visos, pensijos prižiūri tik 
mažą dalelę gyventojų ' šu- 
virš 65 metų senumo.

Sulig 1920 m. cenzo buvo 
suvirš penki milijonai vyrų 
ir moterų Suv. Valstijose 65 
metų amžiaus ir dauginus.

National Civic Federation 
nelabai senai išdavė raportą 
apie jų vestą tyrinėjimą e- 
koiniiTiiško ir fiziško padėji
mo ypatų 65 metų amžiaus 
ir datigiaus. Vestas tyrinėji
mas inėme 11 miestų ir 2 
miestelius Nevv Yorke, New 
Jersey, Pennsylvanijos ir 
Čonnecticut valstijose. Ma
tome, kad šis tyrinėjimas 
ihėrrie tik iudustrial iškus 
miestus ir tik toje dalyje ša
lies kur privatiškas kapita-

las yra daug didesnis negu 
kitose dalyse.

Tyrinėjimas neiUėniė se
nus privatiškose arba viešo
se įstaigose. Iš 13,785 vyrų 
ir moterų — ketvirta dalis 
turėjo nuosavybių iki $10,- 
<MM) vertės ir daugintis. 19.5 
nuošimtis turėjo nuosavybių 
nuo $1,(MX) iki $5.000 vertės. 
Siivirš 30 nuošimtis neturė
jo jokios nuosavybes, 40 
nuoš. uždirbo apie $1,000 į 
metus.

Tas tyrinėjimas parodė, 
kad ketvrita dalis neturėjo 
jokių nuosavybių ir 16.8 
nuoš. nei nuosavybių nei in- 
eigų. Kitais žodžiais, vie
lutė žmogus iš šešių, stivirš 
65 metų senumo, negavo jo
kios pagelboš.

Iš tiį 13,785 — h'ėf dvi 

penktadalis kiti užlaikė. 
Daugumas' iš tų buvo tėvai 
ir juos vaikui užlaikė, kitus 
Užlaikė giminės arba prita- 
tiškos ar viešos įstaigos.

Debesų Sūnus

SESUTEI
Oi, sesute, ko ilgiesi!
Kodėl rieda ašarėlės?
Ar užgeso žvaigždė šviesi? 
Ar nuvyto džiaugsmo gėles?

Tu nuskirfki rožė^ žiedų, 
Skaistų, baltų, sidabrinį.' 
Ir kai ašaros tau rieda, 
Padabinki juo krūtinę!

“ Pavasaris’’)

'T’*?'}

VALSTIJOS SU 3ENATVŽŠ 

PENSIJŲ ĮSTATYMAIS 

Suv. Valstijose judėjimas, 
paskirti pensijas seniems, 
vis auga. Šešios valstijos— 
Colorado, Kelitucky, Mary- 
land, Montana, Nevada,Wis- 
consin ir Alaskos teritorija 
jau priėmė “senatvės” pen
sijų įstatymus. Sulig tų i- 
statymų pilietis suvirs 70 
metų amžiaus, kuris 15 metų 
išgyveno toje valstijoj ir 
kurio turtas neviršija $3,000 
gali prašyti pensijos, kuri 
pensija surokuota su kitomis 
ineigomis nebus daugintis 
kaip $1.00 į dieną. Tokiu 
būdu seni gali gyventi su sa
vo šeimynomis namie, kas 
labai prisideda prie gražaus 
šeimyniško gyvenimo šioje 
ralyje. .

Tikimasi, kad šiais metais 
ir kitos valstijos seks šį pa
vyzdį. f

čiai pasirodė 
ir maloniu 
įnėnamit, 
fdpgų štifehgimu. 
diflyvauti pirimį 
piūčio 27 
kur LbS. 6 
Bakšiui

' peretę “Apkalbos 
autoriaus Jono

Šią operetę statant 
kelis kartus kitose 
ir užtai Utydžiai 
klausiausi statant ją 
Conn.

Pasakysiu, kad 
čiai at tik ne 
kitų kolonijų 
vaidindami šį veikalą.

Scenerija ir visi 
vaizdavo tikrai 1’ 
mą. Tik vaidintojų 
rte visų ir ne visai 
kami. Bet užtai 
tinti nė vadų, nė 
nes čia nevisuomet 
ti tinkamus drabužius.

Vaidintojai 

gerai

Jonas Mončiūrias, 
miečib rolėje buvo 
kas kaimietis ir nė 
varžydamas atvaidino

Jo žmonos ()nos 
d i no p-lė Teresė 
Neblogai.

'Gerai vaidino 
Anelė Baukaitė. 
savo judėjimu ir 
žymėjo, kiek dailia 
sėlis gražūs ir švėlhuš.

Barboros rolėje 
zė Labeekiutė. 
karią mačiau 
^akysiu, kdd ji 
profesijohūie drlišie. 
ji kaimo žiniomis 
publiką iki ašarų.

Gerai vaidinio M. 
Kaulo roleje, (iha 
Paulinos ir Anelė 
Magdės rolėje.

Janbimas, kurį 
(’ieilijos choras, p. L. 
vadovaujant gražiai 
Pastebėjau tikrai

Prie pastatymo šios 
daug darbo ir laiko 
kun. Jonas Bakšys.

Garbe 
vadui už taip gražų 
mą operetės 
Meilė.”

Apie kitus seimų 
gal kas kitas parašys 
ninke,” nes‘aš 
laimės dalyvauti

Juozo

Rožės
JiJi fi& 
kalba

Hartfordieciams ir j , , .y-asataip grąžę atvaidm 
retės “ Apkalbos"d

..

juose.

F. L. I. S.
tiumi

Pėr HAMBURGAS

8—Asmens, .šeimynps ir vįsūomenės reika
lams. Tai greičiau inaįėnyitĮ^koji estetika, 
negu ekonomijos reikalas.* "faip pat galima 

butų reikalauti 6, ar 7, net 9 valandų: 8 
valhudos darbo ypatingos reikšmės neturi. 
Kaip lig 8 valandų, taip ir kiekvienas dar
bo dienos sutmmphlraias iš pusės politiš
kosios ekonomijos būtų geistinas ir nąudin^ 
gaš, jei iiesumažintų žmogaus daf^o jp^o- 

duktiviskumo lig tol, kad nebeužtekfų pre

kių. Teisingą, taisyklę darbo dienos nusta- 
tynje paduoda “darbininku popiežius” Lev

na« XIII savo garsioje enciklikoje “Reruni 
Novarum,” kame jisai sako: “įteikia žiū
rėti, kad darbo diena nesi tęstu daugiau vąt, 
landų. negu leidžia viekas-spękos. Kaip iįr 
gos tini būti pertraukos? dienos darbe,, tai, 
reikia nutartu atsižvelgiant įvairaus santy
kio užsiėmimo laiko', vietos ir pačios dar
bininkų sveikatos aplinkybių. Kalhakasiai- 
mainieiiai ir} kiti darbininkai besidarbuo
jantys kasyk1jantys kasyklose, tur darbų sunkesnį už ki
tus įr kt|nkš®8ngexnį steįkatai^ todėl ir jų 

g'.būti sulygiųiąs lui|<P suįruih- 
Ida taipgi ąttdžy^gti . irų laiko 
ta pati darbo riisĮp dažnai ga-

■

metuose,
.Įima lenj

labai sunkiai, ar visai neįveikiama.” 
Ypač apie darbą kasyklose duodasi gir- 

ličf i< kaskart dažniau visai teisingas reikalą- 
yiipas,. kad įstatymai jį daugiau sutrinu-' 
pintų. To paties galima reikalauti ir kai- 
kuriosc liejyklose, nes ir jose darbas labai 
saukus ir pavojingas sveikatai. Tiems ir 
panašiems, slinkiems, darbams būtų įvesti- 
has ilgiausias darbo dienos laikas—8 valan
dos; bet geistiiia'būtlj jis ir dar trumpiau 
padarvti iki 7, <» gai ir net iki 6^4 valandų. 
Tik pramonininkai tdfetų griebtis tbchfib ’ j 4 ................... ~ -
darbo. .

♦ - f
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kos pažangos, gi darbininkai intensyvaus
— - ** ' ’ - i '
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ant viršaus ligonio, galima 
nunešti paėmus sausą lėpta 
arba lazdelę.

Nuimant nuo'viršaus arjgtange]ėj uždedant ją sker-

v . |

arba to- 
1 dideį 
rpašUuk-' 

ją. Yra visuomet
pašaukti gydytoją.

arba atseg drabų- 
r taip, kad žaizda būtų 

na. Atraitok drabužius
jie nesiektų žaizdos. Ne- 
Sk žaizdos tu pats, ir ne

riui pačiam palies- 
- Nuo bent kokiu žaizdų, 
maut drabužius, būk at- 

s Jei drabužiai pri- 
prie žaizdos nenuplėšk 

ieį; bet atraitojęs aplink 
Ik aliejaus.

Įvinimas Žmogaus po 
Elektrišku Sutrenkimu

teikia mėginti artificia- 
ką kvėpavimą. 

į>;įĮeikalinga atkreipti aty-Į 

| faktą, kad paprastai pu
mai elektriškos sriovės 

yra nudeginimu. Tas nude
gimas gali būti paviršuti- 

gilus, remiantis ant 
sriovės ir susidūri- 

mo su ja. Tankiai tokie ūp
ai esti gilūs. Apžiū- 

š elektriškų apdegini-! 
turi būti tas pats ką iri 

ne kitokių apdeginimų.

n anties elektros var- 
dauginasi ir nelai

di atsitikimai prie jo. 
rail), ir vielos yra 

ir dabar trečioji šėnis 
■fr?* 1

r
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i šalyj atsistojęs 
'ištraukti ligonį kad ii;gry^ 

nom rankom suėmęs; tik rei
dą imti vien už jo drabu
žių ir žiūrėti, kad jie nebū
tų šlapi. Vielą, užpuolusią
< , * W _________' _ _ _

nunešti

lėlius- Šipulėlius mirko tani 
tikrame skystime,, kuris tei
kia jiems galimumą lengviau 
užsidegti ir ilgiau degti, pas
kui tuos šipulėlius džiovina 
ir sutvarko speėialinėje^ma- 
šinoje taip, kad degtukai 
stačiomis ir kiekvienas sky
rium stovėdami, atrodo lyg 
dideli medinis šeriais šepe
tys. Tas “šepetys” mašinos 
pagalba lygiai, gražiai pa- 
.merkiamas pirmiausiai i pa
ra filio skystimą, o paskui į 
degtukui degimą teikiantį 
skystimą. Galop degtukai 
džiovinami džiovykloje, me
chaniškai atskaitomi ir su
dedami i dėžutes. Dėžutės 
dirbamos taip pat mechaniš
kai.

Mūsų laikų degtukų užde
gančioji masė susideda iš 
chloro patašo, anglies, anti- 
mono sieros ir dar kelių che
mikalų. Degtukų visam pa
sauly kas diena suvartojama 
apie 10 milijardų. Gerai į- 
rengtas degtukų fabrikas su 
100 darbininkų per dieną 
gali pagaminti 15 milijonų 
degtukų.

Nors dabar jau, pradėjus 
praktiškame gyvenime pla
čiai vaitoti elektrą, benziną 
ir tt., degtukų gamybai kai 

. <as. netolimoje ateityje le- 
inia krizi, tačiau degtukas y- 
ra taip geras, patogus ir pi
gus Įrankis, kad reikia abe
joti, jog kas’ nors geresnio 
jį greitu laiku galėtų pa
keisti.

- Biomis dienomis sukako 
lygiai 100 metų, kai pasiro
dė'Europoje tokie kaip kad 
mes dabar vartoj ame degtu
kai. Jau 1805 metais pran
cūzų chemikai Chąųcelis bu- 
voj išradęs ir. gyvepime įve
dęs prietarus, primenančius 
degtukus ir 'pagrindinai be
siskiriančius nuo titnago ir 

knato, kurių pagalba žmonės 

lig tol gaudavo ugnį. Chan- 
celio degtukai buvo paprasti 
medžio šipulėliai, kurių ga

lai buvo aptraukiami sieros, 

fosforo ir chloro patašo mi
šiniu. Tas šipulėlis užsideg
davo panėrus jį į sustan- 
drintą sieros rūkštį. Rūko
riai, norėdami visada turėti 
su savim ugnį, buvo privers
ti kartu su tais užsidegan
čiais degtukais nešiotis ir 
bonkutes su sieros rūkštimi. 
Tas liuvo jau vien dėlto ne
patogu, kad kartais per ne
laimę sudužus bonkutei ko
kio puikaus kavalieriaus ki- 
šeiriuje pasiliejusi sieros 
rūkštis sugadindavo jam rū
bus.- Todėl Chancelio degtu
kai didelio pasisekimo ne
turėjo.

Pirmuosius tikruosius deg
tukus 1827—1828 metais ga
mino ir pardavinėjo anglas 
vaistininkas Jonas Uolkcr. 
Degtukai buvo 10 cm. ilgio, 

cm- pločio ir užsidegda
vo patrynus jų galą Į smul
kiu smėliu apibarstytą po
pierių. Tačiau Uolkero išra
dimas pradžioje buvo mažai 
išsiplatiųęsi Žmonės tebesi- 
tenkino senoviškais titnagi
niais ugnies gavimo įran
kiais. Ir tik labiau paplitus 
cigarų naudojimui, kiek dau
giau pradėta domėtis ir deg
tukais. Į degtukų galvelių 
mišinį 1832 m. Kammeris 
pradėjo dėti balto fosforo. 
Toliau degtukai buvo vis la
biau tobulinami ir jau apie 
1850 metų, ypatingai Austri
joje, buvo pakilusi gerokai 
degtukų pramonė.

Taip vadinamieji švedų 
degtukai }ira ne švedų išras
ti. Išrado juos vokiečių che
mikas Boettgeris 1848 m. 
Jis pašalino iš degtukų gal
velių lengvai užsidegantį ir 
nuodingą baltą fosforą ir 
popierių trinti degtuką už
degant pradėjo tepti nenuo
dingų ir nepavojingu raudo
nu fosforu. Žmonės tačiau 
jau buvo papratę prie fos
forinių degtukų, kurie užsi
degdavo patrynus jų galve
lę bet į ką: į sieną. į bato 
padą ir tt. Todėl Boettgerio 
išradimas pasisekimo netu
rėjo. Švedai tačiau Boett- 
gerio išradimą Įvertino ir 
pradėjo masinę nepavojingų 
šių degtukų gamybą ir tie
siai apipylė jais visus Euro
pos kraštus. Iš Čia ir pa
vadinimas švedų degtukų.

■ , • • » H ♦ r

Dabar pakalbėsime kaip 
degtukai gaihįiiami. Degtii- 
kų šipulėliai daugiąusia^yra 
liepos ir topelio medžių. Pir
miausiai medį tam tikromis 
mašinomis supi austo 50 cm, 
ilgio pliaukom. Jas deda į 
mašiną^ kuri . besisukančią 
pliaucką supiausti) (atvynio
ta) degtuko storio juostom, 
o juostas — į degtukų' šipu-

ra sausa;tik reikia tai da
ryti . iš tašon< | iš kurio e- 
lekti’os srioVė ateina ir nie- k. > • .v < »
kuomet iš antrojo, nes elek
tra nepaliauja krėtus, pakol 
ji nepereina per žmogaus 
kūną. Jei buvo pavartota

— ■
jau priežasčia daugumos su
žeidimų ir mirčių..
; Paprastai vagonus stu
mianti viela, išneša bėgį a- 
pię 500 apsisukimų (volts), 
o žibinamųjų ir skliautinių 
lempų sriovėse jau nuo 2,500 
iki 3,000 apsisukimų. Paly
tėjimai Šių didelių pajėgų 
atgabena priežastis nelai
mių, net ir mirties. _

Trečioji šėnis - visuomet 
pavojinga, todėl reikia ,fos 
vengti išsilenkti. Nusidrai
kę paprastos vielos, gal būt 
viens galas siekia elektrišką 
vielą, todėl jų nereikia lies
ti.

Elektriškų vielų visuomet 
reikia rūpestingai saugotis.

Apsireiškimai elektriško 
suk rėtimo—netikėtas pame
timas siimonės. kuomet elek
triška sriovė pereina per 
kūną. Nepilnas atsikvėpa- 
vimas ir silpnas pulsas.Kuo- 
met rankos susiduria su gy
va viela, ypata negali jas 
tuojaus atitraukti.

Apdeginimas rankų ir ki
tų kūno dalių yra paprasta, 

j Truputį reikia pasimokinti 
|kad suprasti priežastis su

žeidimo. Pirmiau išgelbėk 
sukrėtusį ir paskui apžiū
rėk.

Tūluose atvejuose galima 
elektros lx"gį arba sriovę už
daryti ir tas visuomet rei
kia padaryti, jei greit gali
ma. Per ligonį, papuolusi 
ant vielos, visuomet eina e- 
lektros sriovė ir, jei pagelbė- 
tojas papuls ant tokios srio
vės, elektra pagaus ir jį pa
ltį. Todėl jis neprivalo pa
leisti asmens kūną, jei tas 
kūnas dar siekia* vielą ir tre
čiąją šėnį, išskyrus, jei gel
bėtojas labai atokiai stovi. 
Prie to, gelbėdamas ligonį; 
privalo saugotis, kad jis pats 
neprileistų savo bent kurį 
sąnarį prie elektros sriovės.

Dar daugiau, reikia imtis 
aktyviškai, nes kuo ligonis 
ilgiaus bus ant elektriškos 
sriovės. tuo labiau elektra 
pereis jo kūną ir pavojus di
desnis. Jei galima, gelbėto
jas privalo apsirišti rankas 
neperšlapamais skudurais, 
gurnais, tankam šilko audek
lu arba nors sausa pala. 
Apari visko, dar, jei gali
ma; reikia atsistoti ant sau
sos lentos, arba sklypo san- 

Isos popieros arbh nors sauso 

žipono. Guminės piratinės 
ir čebatai yra kur kas dau- 

Igiau apsaugojanti, bet jų ne- 
I visuomet galima turėti. Jei

v
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išimant iš po vielos ligonį, 
reikia tai padaryti šu vie
nu pasistengimu, nes jei li- 
gonį vartysi, tai elektra jį 
dar labiau pakrės ir gali ap
deginti.

sai vielos dėl pamožinirno e- 
lektros perėjimo, tai re'kia 
ją paskui nutiesti; k i*l pats 
leužsistotum ’•? nepapul’iun 
Į tą pačią sriovę. . ;

HARTI^^'PpNĮją^^
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- ' 

vyks rugsčjo 9 <L tu,oi po sumos,' 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi! bariai ateiti,' 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo- 
poe naudos. ty .-l;!v

Beto, atstovai' išduos raportų - 
iš buvusio mūsų organizacijos šei
moj Visiems bus malonu sužibti, 
kas nuveikta ir kas bus.' veikiama ; p 
organizacijos labui. . , . 13

1 Taipgi mklončkite užsimokėti 
. kurių yra užsilikę mėnesinėsiduokJ 

lės. LDS. 6 kp. rašt.,
' 1 "ii ar

“TINGINYSTĖ-PIKTOSIOS DVASIOS DIRBTUVĖ”
Z

(Senas Padavimas)

;• /
WORCESTER, MASS. h

LDS. 7 kuopos susirinkimas p 
vyks rugsėjo 12 d. 7:30 vai. vak., 
iažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele- • T 
tą svarbių klausimų. Be to, gera' 
proga užsimokėti duokles. •

Valdybė '

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, rugsėjo 10 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vvks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueitį. Valdyba

■ - v, ' ' J

PROVIDENCE, R. I.
LDS..11 kuopos mėnesinis < 

rinkimas įvyks sekmadieny, : 
sėjo 16 d., tuoj po sumos, 
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki-" 
me gražų pavyzdį kitiems.

Valdyba 
------------------- . '

DETROIT, MICH. »
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi- . 

rinkimas įvyks nedėlioj, 16 dieną 
rugsėjo, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

LAWRECE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks (

.*• 5*\
5 /

tarnavimas būtų naudin
giausias. ' Sykiu žmogus tu
rėdamas neužsitikėjimą ir 
neapykantą, vienas prieš ki
tą, tuomet visuotinas nešilti- 
rimas seks.”

“Visus išklausiau,” 
velnias. “Bet kur yra 
ginystė? Ji kur nors 
ga. Eikite ir pažadinkite 
a.”* !

Tada atvedė Tinginystę.
“Kaip tu galėtumei išnai

kinti žmogų/’ paklausė ka
ralius.

“Tai niekniekis,” atsakė 
Tinginystė.

“Tai gerai,” atsakė Pik
toji Dvasia. “Tu galėsi eiti. 
Kur viešpatauja tinginyste 
tenai randasi ir kitos nedo
rybės. Tavyje randasi ne
tik viena nedorybė, bet tavy
je randasi vįsos nedorybės. ” 

< \ Putinėlis
i/ J* ’

ĮSPŪDŽIAI IŠ LDS. SEIMO

Sykį Piktoji Dvasia .su
šaukė seimą visų Septynių : 
Didžiųjų Nuodėmių. Pikto
ji Dvasia buvo didžiai susi
rūpinus apie šį naują sutvė
rimą, žmogų, kurį- Dievas 
pasauly sutvėrė. Kadangi 
Piktosios Dvasios pasiryži
mas nuo nupuolimo laiko bu
vo prieš Dievo surėdymą 
prieštarauti. Matydama vi
są ŠĮ Di( ‘vo darbą stengėsi 
surasti geriausią būdą Die
vo darbui pakenkti ir pri
vesti žmogų prie pražūties.

Sušaukus visus savo kip- 
šukus, klausinėjo kuris iš 
nuodėmių norėtų tą sumany
mą vykdinti ir išnaikinti šį 
naują žmonių surėdymą iš 
pasaulio.

Pirmiausiai atėjo Piktu
mas, ir pasisiūlė save: 
“Leisk mane į pasaulį, tarė 
jis: “aš greitai žmogų išnai
kinsiu. Aš suerzinsiu brolį 
prieš brolį. Padidinsiu ma
žus dalykėlius į labai dide
lius. Neapykanta ir nu- 
gkriaudimas greitai namuose 
tr karo laukuose sukels žu- 
dvnes. Tokiu būdu bus ga- 
ima išnaikinti žmogų.”

Tada prabilo Paleistuvys
tė. “Geriau siųsk mane, aš 
sutepsiu jų mintis ir atnešiu 
; ų kūnams ligų. Aš suardy- 
siu jų namus ir pajudinsiu 
ištikimybės sutartis, kurios 
žmones laiko vienybėje. Tik
ra meilė išnyks. Moteriškė 
neteks didžios Įtekmės. Vy
rai praras savo pagarbą. Jie 
visi pavirs į žvėris.”

Tada -atžengė Godumas. 
“Visa ką Piktybė ir Paleis
tuvystė padarys šiurkščiai, 
aš padalysiu švelniai. Ąš ii 
žmonių širdis įskiepysiu ža
lingus pageidimus. Natūra
lūs pritraukimas išnyks. 
Tvirtesni pergalės silpnes
nius. Ir greitai žmonės, šei
mos ir tautos savo įdūkimu 
išnaiikns vienas kitą vien 
^trokšdami kitų turtų. \

bas būtų" greitesnis,” tarė 
persi rijimas ir Girtuoklys
tė. “Mes greitai galėtume 
žmoniją privesti prie suiru
tės. Per mus jie taip savo 
kūnus perpildyti! visokiais 
valgiais jog ligos juos užpul
tų, ir jų protus apkvaišintų. 
Jie gertų stiprius gėrimus, 
ir savo girtuoklystėje pra
rastų visa ką tik turi. Gent- 
kartės greitai išnyktų be- 
jauanėje ar girtavime.” 
• “Jeigu jūs tikrai* trokšta
te ištvirkinti žmoniją,” sake 
Piktumas,” ar ne mano pa- ‘ w ■
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Visą talentą, įkąri turiu, aš 
įgijau sunkiai dirbdamas, ir 
kiekvienas, kuri i taip pat sun-
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Drama 3-įų aktų

pMfrKALBOS IR MEIBĖ“
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čių kopijas galima
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16 d. rugsėjo po dvyliktai ,vaL 
Taigi kviečiame visus, narius at~: ^ 
silankyti į šį susirinkimą ir užsi* iš 
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir-. 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturit mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.
* S. čaikauskas, rast.

JONrt TARVYDĄ
Bndford St., Lawrence, Mass.
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aMMtra. tadUiMiaala,

Man Su draugu VI. Paulaus
ku, dabartiniu " LDS. Centro 
pirmininku teko dalyvauti sei
me ir šeiminėse pramogose, 
Hartford, Conn., kur klebonau
ja kun. J. Ambotas.

LDS. Seimas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis, kurias 
laikė kun. K. Urbonavičius, L. 
D. S. Dvasios Vladas.

Seimas tęsėsi per dvi dieni, 
rugp. 27 ir 28 dd. Padaryta 
daug gerų ir svarbitj nutari
mų. Bet labiausia mane ir ma
no draugų stebino ir turi būti 
visus delegatas ir svečius tai 
liartfordtečių darbininkų nuo
širdus ir malonus delegatų ir 
svečių priėmimas. Visiems de
legatams ir svečiams parūpino 
vietas apsistojimui. Tik tas 
negavo vietos, kuris nenorėjo.

Beto, gerai pavaišino ir pa
linksmino: teatru, vakariene ir 
namuose.

Aš su draugu apsistojome
Manau, kad mūsų dar- „pas A. Kaučiūnus, kurie mums 

ne tik davė gerą kambarį nak- 
vyniai. bet dar ir pavaišino.

Taigi už tokį malonų pri
ėmimų tariame nuoširdų ačiū.

“ R. Ainorius, 

L. D. S. Kontrolės Komisijos 
narys. P

.V *

kiai dirbs, kaip aš dirbau, pa
rteka savo titaną, kaip ai jį 

pisįrtdau.- 
torius Bach’

Artisto
STASIO PILKOS*

Nauja Knyga

‘□AUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta
iriuose

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 9 dienę, .sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose jvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
<S. Kviečia Valdyba

kiekvienam turStl 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 

persiuntimą prfsiąskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, rugsėjo 18 dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimu" pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdybą
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CHESTER, PA.
Mitingas-ęoncertąs

tai musu 
tlkn. įtartas

labui darbuojasi. Jei ne lu> 
tųš, tai piknikas būtu davęs 

• ne šimtą, bet gal .ir 
tūkstantinę.

liONBI’RY—3 šeimynų 15 kam
barių mūrinis namas, Mission baž
nyčios parapijoj. Visi įtaisymai- 
Kaina $8,50(|. įvigų $1.008 j me
tus. Kreipkitės prie savininko: 9 
Shepherd A ve. (2-ros lubos). R.7
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Vienbalsiai išnešta re 
Pasiųsti Tautų Są 

kahlegramą,

1 __

aprašymą  ̂’ Upiė <atsįVer£iiną>| 
katalikų? kri
kšto suteigė kleb.
kun. J. J. Kąuląjęįs.

' 625 E. Eigbth Si, Sta Boston, M$s» 
rr« nr z-»—

South Boeton. Mass. ‘

Sn. Boston,'Masa, 
3422-R. .

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALE 
DRJOS VALDYBĄ
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LIET. DUKTERŲ P^-GUO9 
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AUTOMOBILISTŲ DŪMEI
Pentinu automobilius, Dnpont 

Duco, V^rnišiuoju, Budy Dents ir 
Fenders, prieinamos kaluos.

A. KASPAR
66 Victoria St., W. Somerville 

Tel. Somerset G520-J'

Prmininkas — M- SlPba. 
589 H. Seventh St, So. Boston,

SO. BOSTONE—3 šeimynų 11 
kambariu namas. Yra gazas, tol
intai, elektra ir skalbynės. Cemen
tinis skiepas. Gerame stovy. Kai
na $4.500. šaukite S. B. 4*452-W.

(R-7)

PARSIDUODA 6 .šeimynų na

— - - T - - - - -
DbRCHtfSTERY—68 Tcmpleton 

St., trijų šeimynų naujas namas. 
Steam šiluma, elektros šviesa, 
gumu ood dining kambarys. Kaina 
$14.500. Kreipkitės: Col. 4094.

. (R.-ll)

CIT Y l’OINT- 3 šeimynų 12 
kambariu namas: elektra, gazas, 
teiktai. Kaina $2,700. Tel. S. B. 
4452-XV. (R-7)

PARSIDUODAPIANOLA 
tik 10 mėnesių senumo su nianda- 
lino pritaisymu. $245 cash arba 
išmokėjimui. Kaina $700. Rašykit 
laišku: “I)-kas” (A<lv. Dept. No. 
1), 366 Broa<lwav, So. Boston, 
Ma.ss. * (R .11)

PHILWHIA,PA.

torijoj bus' įrašyti stambiti- 
mis raidėmis.

REIKALINGA PABUVUS 
MOTERISv » •

pri< namu darbo ir pri<- prižiūri** 
jimo vaiko. Sąlygos geros. AtsV 
šaukite; 188 \V. Ninth St., Soirth 
Boston. Mass. fR^-7)

naniu arba be namo. Rašykit laiš
ku: M. S. T., Box 31. Montollo, 
Mass. (R-7)

~prANEiiMAŠ
Noriu surasti gerą biznį arba vie
tą dvi biznio dėl "roseniės arba 
dry-goods krautuvės. Nebiznieriai 
už gerą vietą gaus atlyginimą. P. 
PAGO.Jt'S. 75 Inferv/tlv St., Men
telių, Mass. (R-7)

/•U.'

■ . : VilailJ . <
. V pirmadieny, rugpiūčįų.- 2J, 

1828, Audros' Vartijr parapijos 
svetainėj įvyko maš-mitingas, 
kęriamei dalyvavo atstovai iš 

Worcesterio orgąn'uęaci- 
< jų ir šiaip Worcej»terio lietuyių 

reprezentantai. “ Jįas-mitingas 
- buvo šaukiamas kVoreesterio 
.Lietuvių Draugijų Tarybos ir 

‘Aušros Vartų parapijos inicia
tyva, tikslu išreikšt protestą 
Tautų Sąjungai delei Vilniaus 
klausinio. ę

Vakaro pirmsėdis, kunigas 
J. Čaplikas išaiškino reikalin
gumą tokio protesto, ypač da- 
bąr, prasidedant Tautų Sąjun
gos posėdžiam, kuriuose kaip 
tįk bus svarstomas Lietuvos-1 
Lenkijos klausimas. Susirin
kusieji vienbalsiai, entuziastiš
kai, nusprendė, jog būtinai 
reik pasiųst kablegramai nuo 
iWorcesterio lietuvių Tautų Są- 

, jungai ir Lietuvos Atstovui, 
$ kuris dalyvaus minėtuose po

sėdžiuose.
Komisija, susidaranti iš Kun. 

J. Čapliko, Adv. P. J. Bublio 
ir p-lės J. Rauktytės pagami
no ir perskaitė kablegranius, 
kurių Jūriniai seka:

** 1
Tautų Sąjungos Sekretoriatui, 
Genevą, Šveicarija.

' Worcesterio Lietuvių atsto
vai, susirinkę inasmitinge rug- 
piūčio 27, 1928, reikalauja, 
kad Tautų Sąjunga įsakytų 
lenkų valdžiai pasitraukt iš 

. Vilniaus miesto ir apyribų. 
—Lfiak»-y&idįia ngįoįjėtm ir ne-^ 

sąžiningai okupuoja VnmųT 
.Lietuvos senovinę sostinę, gin
klų jėga, prieštaraujant su
tarčiai, Lietuvos ir Lenkijos 

. valdžių pasirašytai Suvalkuo
se 1920 metais, ir prieštarau
jant visiems teisėtumo ir drau- 
giškūmo principams, kurie 
retų egzistuoti tarpe dviejų 
kaimyninių valstybių, 
(pasirašo) Pirm. F. J. Baublys 

į Sek r. J. Rauktytė

II.

Lietuvos Atstovui, 
Geneva. Šveicarija.

Woreesterio Lietuviai teikia 
Jum moralę paramą ir prašo, 
kad nebūtų pradėtos .jokios 
derybos su Lenkija per Tautų 
Sąjungą, pirm negu bus rei
kalauta, kad lenkai pasitrauk
tų iš Vilniaus ir gerbtų Su
valkų sutartį, abiejų valsty
bių pasirašytą, 
(pasirašo) Pirm. F. J. Baublys 

Sekr. J. Rauktytė 
Susirinkimas vienbalsiai už- 

gyrė kąblegramus ir ant viotos 
sumetė aukų padengimui lėšų 
kablęgramų pasiuntimo. Kaš 
liks iš aukų, bus pasiųsta ViL 

' niaus našlaičiams. ? ” .
> ' <» •< 4 • V į ••

Komisija anksti iš ryto pa
siuntė abu kablegramu Gene- 
von, ir pranešė vietinei spau
dai, kuri gan plačiaipaminėjo 

s susirinkimą ir talpnto kable- 
; gramų turinius. \ -
v/ ♦ f

Worc<Įsterio lietuviai visi, 
Šį! taažąjsimtifak gyvai domį- 

likinnrilrtikisi, 
oijlietuvių protestai ir 
viniai teigiamai paveiks 

►Sąjungos- tarmu ir v' J * ' ' *

V” ' « . 1 - ' •

H Vilni:
^meriki

J Tęikalav 
yit Tau$g
^uosprei^iųj

AU •
7 \ t . S ,.r s.r

'Aflpi £ 

•'.W 
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; ■ gryt»į 50 svarų.
Np ybmfcs.'į$Į. ųųsistębės

šiaudą, “Tląe Bulletia” pą- 
dųpdą sekamai: “Trys vyrai 
rado grybą, užimantį tris pė
das žemės ir sveriantį 50 sva
rų! Radėjai grybo: Mark 
MarceĮĮo, 370 Ęerklęy St, Har- 
Ty ydi 37b -Mlllie UI. ii Wilb 
iaiu C. Gervais 17 ir Berks St. 
Nesuprantania kaip galėjo to- 
kįts didelis išaugti.”
- Daug ir iš lietuvių yra my
linčių grybauti. Būtų įdomu 
žinoti ar kas nerado maždaug 
tokio didumo grybo kaip tie 
trys vyrai. Tai bent grybas, 
50 svarų įr trijų pėdų pločio!

Medelis

1*1 ,< • 1 1 *'*' f -f ’ ■ •
' Pirųiadięny ;(^Qr UpyJ, 

$v, ^etro'lįe|ųy^bažiyeio: 
ję prifiHĮė Moįeryiltos sĮkra- 
ipeHtą Juozas Švagždys, So. 
•Lįisttmo įž^miis; biznierius 
sirp-le M. Žąieikįutą moky
toju.' Vestuvių puota įvyko
jjąrąpij^ salėje^įtoir, dąįy

Patyrinėję sužinojau, kati 
prirengime prie krikšto dau
giausia pasidąlbavo kun. M. 
Daumantas ir Jis suteikė Kri
kšto Sakramentų, o ne kun. 
Kaulakis, kaip buvau rašės. 
Ątleiskite už klaidų.

Jaunavedžio draugas
t

DETROIT, MICHIG AN
L 

Darbininkų žinios ir LDS. I

Fordo dirbtuvėse pradėjus L 
pilną laiką dirbti ir kitose! 
dirbtuvėse pradėjo geriau dirb-| 
ti. Tokiu būdu ir darbas leng-Į 
viau gauti. Fordo dirbtuvėse! 
kartais šimtais priima darbi-1 
ninku į darbą. Darbininkai ga-| 
vę prastesnius darbus tuoj me-| 
ta ir vėl atsiranda vietos na u-1 
jiems. Taip ir mainosi. Pa-1 
metę h’ordą eina į kitas dirb-J 
tuves. Briks dirbtuvėse irgi! 
nemažai > priima darbininkų.! 
Kitose automobilių dirbtuvėse! 
atleidžia darbinikus, o ypač to-| 
se,^l>ur maino modelius. |
-H^adįdėjns darbams, atsirado! 
ir darblhili'uose didesnis veiki ! 
mas» Draugijose ir kuopose 
nariai pradeda (Jaugiau domė
tis visuomeniniais reikalais.

Darbininkai pradėjo daugiau 
rūpintis Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos organizacija. Naujas 
LDS. narys, p. Chas Swoltan, 
atvykęs į Detroitą tuoj gavo’ 
darbą ir ne tik jis pats, bet 
ir visa jo šeimyna yra paten
kinti ir pasižadėjo darbuotis 
LDS. 72 k p. Jau užsimokėjo 
už visus.1928 meus.

Tą patį padarė Juozas Bla
ževičius, J. Usaris ir kiti.

Kuopos valdyba rūpinasi su 
iškolektavimu duoklių iš na
rių. kurie per klaidą ar dėl 
tokių priežasčių atsiliko 
duoklėmis.

Susirgo 72 kp. narys

Jonas Ilingaila, didis LDS.! 
72 kp. darbuotojas susirgo lie-į 
žuvėlio liga. Jain darė operaJ 
ciją Dr. J. Jonikaitis ir Dr.l 
Matulaitis. Abu yra mūsų kuo- 
poš'nariai.

P-nas Ringaiįą jau jaučiasi 
gėriau. . 'ti' \ e _

Visi riariai-darbminkai prad • * . • • * 1 . v '^1 - ■*
•so pievd gto^^ri'mūsų broliuij 
R ingai lai sveikatą^
-• J. Straūkas. 72 kp. narvs jau 

’ • • ‘ « v . * I

ąpleido Hamtrack'ą .iri savo 
iiiiirus ir, pirito mažesnį name
lį pric jCardęrie gatvės, lietu-1 
vių centre. Labai geroj ir! -v T ? , r

LOWELL, MASS.
Atsakymas Korespondentui

‘"Darbininke” iš rugpiūrio 
17 d. Korespondentas primeta 
man nerangumo ligą!

Tai aš čia pareiškiu, kad to
kią liga niekados nesirgau ir 
nesergu, ir jeigu koresponden
tas paduotuin savo tikrą vardą 
ir pavardę, tai ir tamstą išly
dyčiau iš fašistinės ligos.

Jeigu korespondentas nepa
duos savo tikro vardo ir pa- 

I vardės, ant plepalu neatsakinė- 
‘ • <01 

LDS. 97 kp. raštininkas

yayo daug jąiiniipo, kurių 
tarpe abu jaunavedžių buvo ; 
tabnripopnlcrūa. Taipgi bu - 
vo daug giminių ‘ir šyečių. 
Jųųnavedžiai7 “'gavo' *' daug 
sveikiniųių įrjfi^ė^fiįiį/pa
sistiprinę ir pasikalbėję su 
pokilio dalyviais jaunave
džiai tą pačių dienii automo
biliu išvažiavo ilgon kelio
nėn praleisti “medaus mėne
sį.”

Jiedu apvažiuos Connect- 
icut, New Yorko, Vermont, 
Maine, New llampshire ir 
Massachusetts valstijas.

Sugrįžę apsigyvens South 
Bostone.

vP-nas J. Švagždys yra bai
gęs Suffolk La\v mokyklą ir 
puikiai veda valgomų daiktų 
krautuvę. Jis yrą pusinin
ku su p. Vervečka. Abu yra 
čia augę jaunikaičiai, bet 
gražiai moka lietuvių kalbą, 
ir dalyvauja lietuvių veiki
me. Jaunavedis buvo Moks
leivių Susivienijimo aktyvus 
narys ir daug jame dirbo.

J ainiai ir pasižymėjusiai 
porelei linkime ilgiausių me
tų.

sekė ’ \ keletą- asmenų,
kurię jau renka žinias kny
gai “Amerikos Lietuviai.”

Skaitytojai pąstebės šiame 
numery ;
S.; ^Draugelio a 
pas Jack Sh;urnf’.urtiHun Sliarkey biografija ngi tilp: 
: Amerikos Lietuviui kny-

’. T/ r.t>juį u-.* >f.
goję. . .

Stos knygos išleidimu ir 
stątistinių žinių rinkimui 
-daug laiko ir darbo pašven- 
čia kun. S. Draugelis. Jo 
dalbai Amerikos lietuvių is-

.'Ii Ui l

rniadieiiy tLabor B/ 
turėjo įvykti Šv. Petro pa
rapijos piknikas, D. L. K. 
Keistučio draugijos parkeį 
Dedhame. Bet gamta taip, 
pravirko, kad pikniką turtė
jo padarytį Inižnytinėję sve
tainėje. Žpjųpiifhuvų nepeį- 
daugiaušią. Bet, kad ir ma
žas budelis susi linkusių pa
rapijai padarė gryno pelno* 
šimtą dolerių su kaupu.

Taš parodo, kad'So. Bos
toniečiai susidomėję parapi
jos reikalais ją rejnia ir jos

xoqząsp.,,., _
• ’DAaBCOJABBD |i«U
V0SB: * SONS PIANO '“J

ĖOMPANIJA " ’

Rugpiūčio 29 d. š. m. čia į- 
vyko Chesterio 1 ir apylinkės 
lietuvių masmitingas, kad iš
nešus rezoliuciją Tautų Sąjun- 
Įgon Vilniaus klausiniu. Žmo
nių visų srovių atsilankė daug. 
Kalbėtojai — vietinis klebonas 
kun. E. Paukštis ir Z. .Jankaus
kas iš Philadelphijos, Pa. 
kini ir plačiai nupiešė mitingo 
tikslą 
zoliucija. 
jungai kahlegramą, ]>areiš- 
kiant. kad mes Clu steriečial, 

I lygiai kaip ir visi Amerikos
I e"

lietuviai, pilnai solidarizuoda
mi su visa mūsų tauta, griež- 

Itai protestuojame prieš Lenki
mą ir prašome Tautų Sąjungos 
užbaigti Vilniaus klausimą pa- 

I priedais teisingumo ir lygybės, 
i grąžinant jį su apylinkėmis 
j Lietuvai, kaipo vienintelei tei- 
Isėtai savininkei. Panašiai nu- 
I tarta pasiųsti telegramas 
|Washingtonan ir Lietuvos Pre- 
izidentui. Po tam dar kalbėjo 
|A. Linauskas apie lietuvių var- 
Igus dabartinėje Vilnijoj. Tuo 
tarpu padaryta rinkliava išlai

I dų padengimui, kuri davė arti 
I $18.00. Vakarą vedė J. Kalė- 
|va. Prie surengimo daugiau- 
jsia pasidarbavo J. Banys, D. 
|Slivynas ir J. Kaleva.

Mitingą pamargino trumpas 
bet gražus koncertėlis. Vieti
nis Aušros Vartą parapijos 
choras, vedamas vargoninkės 
p. M. M. MittU^ūfčs ' gražiai 
sudainavo Amėrikdš^r Lietu

mi vos himnus, “Ei,'pasauli” ir 
“Mbs už tėvynę.” Artistas A. 
Banys iš Philadelphia ir varg. 

tM. M. Mitruliutė melodingais, 
stipriais ir išlavintais balsais 
sndainavo po keletą klasiškų 
[ir liaudies dainelių. Atšilai^ 
Iskirstės pilnai patenkinti. ~ ” B* ? * ’ Jįi i -«fc Tn?'r 1 , DaIvvavm

------- T-’—r-— , ;
MAINIERIŲ AČIŪ

So. Bostono £>treikieriams 
šelpti komitetas, "susiorgani
zavęs prįų LtkĮS.rĮ -kųppoč 
gražiai pasidarbavo.' 'Strei

kuojančius mainrerius šelpė 
pinigais ir drabužiais.

Gavo daug padėkos laiškų 
nuo streikierių šelpimo ko
mitetų. Komitetai dėkojo 
vardu visų streikuojančių 
mainierių ir jų šeimynų.

Čia paduodame vieną iš 
vėliausia gautų padėkos laiš
kų. Štai jis:

“Bridireville, Pa., 
Rugpjūčio 30, 1928 

Ponui Kazimierui Kiškiui, 
So. Boston, Mass.
Gerbiamasai:—
- Širdingai ačiū Tamstų Ko
mitetui ir visiems geradariams 
už prisiųstus 20 dol. streikuo
jantiems mainieriams Bridge- 
ville’s ir jo apylinkės.

Su tikra pagarba,
Kun. A Jurgutis.”

Tie keli doleriai dirban
tiems darbininkams nepada
rė didelės žymės jų kišenėms,
bet vargo ir skurdo prij 

spaustiems mainieriams pa-.' 
darė daug naudos.”

Taigi LDS. nariai atliko 
tikrai gražų ir krikščionišką 
darbą. Lai šis gražus ir kri- 
Jiščioniškas darbas, pasklysta 
koplačiausįa darbininkuose.. 
Valio kd)S. r jos miriai!

PASITRAUKĖ MONK
Massachusetts valstijos ap- 

drąudos kom isi j 011 ie rius
Monk rezignavo. Jisai re- Į 
zignavo po to, kada paskel
bęs naujas automobilių drau
dimo kainas susilaukė pro
testų ir skundų.

Gub. Fuller jo rezigimci-*' 

ją priėmė.
Kas bus nauju komisijo- 

nieriu dar nėra žinių.
Laikinai komisijonieriaus 

parHgas einu Linnell.
Rez igua vus komi s i j 011 i e rii ii 

ir apdraudos kompanijos su
judo prieš, protestantus.

New York Indemnity kom
panija pranešė apdraudos 
depaKtnientui, kad ji nuo 
šios dienos atsisako išrašyti 
automobilių apdraudą. Gali 
būti, kad ją paseks ir kitos 
kompanijos. Tada greičiau
sia automobilių apdrauda 
užsiinM valstija.

$1* kompanija Išdirblnėja planus 
Bostone per 75 metus suvųf. ĮJą-' — 
tuįds Ponas šarkiurihs daro specląš 
U raginimą dėl lietuviu biznio.

AnkSčlausios rūšies Pianai, VI 
trdlai ir HMios 
bom. Mainome senuš pianus. Ui 
Syk dėl katalogo. Pr 
dykai. Prieš pirksiant matyk į’ohą 1 
ęarkluaą. 1 " ,

Vose (km* Biano 0q. 5;
160 BO?LSTQW ST. B0STĮMJ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ^ 
ADRESAI W 

■ j____ 2 /<»:

ŠVENTO P^TRO IR POVttg 
DR-JOS VALDYBĄ '

Pirmininkas — Antanas Navikas, .;
702 E. Flfth St, So. Boston, StaML 

Vlce-Plrm. — Juozas JackevlCĮn*
92 Savvyer Avė., D4rAėsteį!,'*ltM» . 

Prot Baštininkas — Leopas
111 Bowen St, So. 

Fin. Raštininkas —
866 Binadtvay. 8<t fifl 

Itdlntokas — Vincu
67 G Street Bontt 

Martalkk Kaitote
492 B Seventb 8t, S. Boston, |fHW 1 

DrštBgfca talko savd gnsirihkliiHą Im*.
pirmą nedBkDenl kfekvtenb' 
antrą Valandą pp pietą, 
gaišk 492 B. SevebUrSt, 1 
Mass,

“S-RA” “IŠSIMUVINO”
‘"Sandara” pranešė savo 

skaitytojams, kad ji “muri
nusi” j Chicagą. Bet vietos 
žmones kalba, kad tai tik. 
akių muilinimas, nes maši
nas kaip sako ar tik ne žy
deliui atidavė ir “muvvti” 
nereikėjo.

Kiti pasakoja, kad kelio
nėje užbaigė savo dienas ri
jau daugiau nėbepasirodys.

Pagyvensime ir sužinosime 
kils buvo grabel iu mūsų kai
minės “S-ros”

NAMŲ SAVININKAI GAVO 
“PREZENTĄ”

Šiemet Bostono miesto vir
šininkai sumažino taksas ant 
namuir kitokio durto, šiemet 
turės mokėti jm> $28.80 nuo 
kiekvieno $1,(XX), vietoj $30,

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

Prot Raštininkas — J. vtuiks^a
5 Thomas Pfc. South Boston, Meka, 

Fin. ItuSgninkas — M. Sol kis,
366 Broadvay, So. Bostoię Mass. 

Kaslerius — A. Naudfiunae,
880 E. Broadroy, Sd Boston, Masą 

Tvarttefys — X aftft. ' ’ '
7 Wlnfleid St, So. Boston, Masa 

Draugija taiko susirinkimus kas 
nedėMlonĮ kiekvieno mėnesio, &-rq. 
landą po pietų, parapijos salėj, 
E.zSeventh St, So. Boston, Masą

Vice-pirm ininkfi—Ona Ktrtonfenė,. ū 
11 Bfenks St, C “ “ '

Prcta IlaStlntotta—-Ona Staurfeoš, 
443 E. ~ '
T<

Fin.

Pirmininkė—Jieva MarkfltenB,
C — — — - •- —* . -------

>ytln6j 
įkalnis kn 
nfnkę IjiKk

s. MaM 
Trarkdarf*—Ona MtaglnMenB, -į r i

1M2 CMumbta Bd., Xo. Boston. Masą 
Draugija wwr> matytoMBios talko 

antra otarotoka kl 
740-T4tare. pobaJJn: 

vftafe
I>o8 proth
1 ofunu.

KUN. S. DRAUGELIS
1 BOSTONE

” Kun. S. draugelis, “Ame
rikos Lietuviai’* knygos lei
dimo komiteto pirmininkas, 
po seimų atvyko į Sq. Bos? 
toną p:is vietos kleboną kum 
K. tlrfyonavit&L '

fe?-”

PAIEŠKOJIMAI
P{ti<s$kau pusbrolįų Laučių ir 

Mockų/ Raseinių apste., Žilaivių 
kaimo.' Apie 23‘‘Inetai' ftrttėrikhj. 
Aš valiavau pas juos, bot i nuiro'tfc- 
ko atlikti Andųyjj^fcJ^. 
venų Kanadoj. Norcctou ąpu: j

žino arba
kančiai už kazbūsiu dėkingas. .JO
NAS KAZLAUSKAS, 4 Plymouth 
Avė., Toronto Ont., Canada. R.-ll 

» .1 *

So.
PirmtnlUkaff 

225 t Street 
<®4 Presuoki {

FTncnsų RaRŪnfnSas - 
Brr«dwįa8d. 

Iždininkas * '

a
r?

• ? 1 ’i/ * -3^

ir keįiphką vietos profesijo-

1 ’V A'

į. fįtaieškau Siaaislovn Ramanaus
ko., 191a» metais matėmės Pittš- 
hfti&į), Pa. iF nuo to laiko nieko 

lrielfri£U;Įc«)k jį« p-vena. Taigi kas 
ajra jį Ėpo-aHui jis pats malūno- 
loby i afsfcftukti sekančiai. MA-

meto prak- 
_ ___bas artistiškas. Kainos temos,

A. N|Q^KU»AS 
16pieuga^6k, Lawr«nce, Mass. 
—rt—. ■ r Ar-zhM1



•

(Copyright. W. N. U.)
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>TM ?Zfk

3. KunKAp^mavičiaus —■Bra* 

ŠįĮki|ilta\is — Pitta.

>1'1

L

• - .

» .....T, -

: V. ■'

aj ■ |
.Vaišnoros—Pittsburgh, 

eškiama kpoHjrdi '■■■

įjh.’'-"-v ’ > ■
• •. *'**■ * • »*
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į BAISŪ^ SKAIČIAI

Nesenai Amsterdamo mies- 
plindijoje, kiir įvyko pa- 
^Ifnė sporto olimpiada, ty- 
a ir kukliai atidalyta ka- 
čjįįįodą^ 'privačią ^ąąmeuų 
rtiošta. Greta daugelio ki-

i ■■-■uH ■

.<r BOSJAM!

‘ . XJ f ,

■į !hww ir
■ 5

I^ŽP^rodos eksponatų—gin- 
HKjSbąihunicijos' ir kito, išsta- 

maisto pavyzdžiai, 
praris, karo metu buvo žmo- 

į'išitr varto jaiiias. Yra^fen
į.;,-4u6nX su medžio piūvėno- 

k'inriš, džiovvtos žolės, mari- 
nuota ir konservuota arkliu, 

K - peJią, varnų ir kitii valgiui f.'*.‘ —
| nevartojamii gyvūnų mėsa. 
^(^^Didžiausio įspūdžio paro- 

B <ioje sukelia didelis plakatas, 
v kuriame skaitlinėmis rodomi 
j, pasaulinio karo vaisiai. Pla- 
B kate žymima, kad per 4 karo 
S;metus užmušta 13 milijonų 
^kareivių, sužeista — 20 mi- 

lijonų, našlaičių liko 9 mili- 
^5.jonai, našlių — 5 milijonai, 
f ^Apskaičiuota, kad karo nie- 
g tu kas viena minutė 12 žmo-

‘ . J j r < 4• >l.'t

tuvos sienų į Sibiro gilumas. 
Už pinigus, išleistus kare, 
galima būtų pastatyti šimtus
nąują jnieš|u,. tūkstančius 
fab^ikij,c didžįausi tyrą plo
tai/galėtą būtT'dirbtinai ap
rūpinti vandeniu ir paverg
ti dėrtingiaųąiaiš/plotąis.

"Trimitas”

KUOMET IŠRASTA VER
PIAMOJI MAŠINA - - 

• • v-*c" •
Verpiamoji mašina išras

ta Anglijoj 1730 metais. 
Vartoti plačiau ją imta tik 
po 80 metą. Pirmoji verpia
moji mašina patobulinta 
Akraito, buvo vandeniu va
roma. Verpiamieji siūlai 
juvo per stori ir netiko plo
niems audiniams. Mašiną 
ploniems verpimams išrado 
Chargrersas ir pavadino ją 
norėdamas savo dukterį pa
gerbti Janės vardu.

Kaimo "Vienybė”

B/ nių krito aukomis. Viso pa- 
saulinis karas kainojo 3 bi-

E./ Ii jonus, 207 milijardus, 535 
. milijonus olandų aukso gul- 
denų.

Jei galima būtų surikiuoti

Kfr’A '
Sh •
Be.'*

po keturius visus kritusius 
ka^e 13 milijonų kareivių, 
gautūsi 3.000 kilometrų ilgu
mo virtinė, kuri galėtų, pa
vyzdžiui, nusitęsti nuo Lie- 

' _____________

UŽ NEGRAŽIAUSIĄ ŠUNĮ 
DOVANA

Anglijoj labai madoj viso
kios parodos ir konkursai. 
Paprastai dovanos duoda
mos už kurio nors daikto 
gražumą, ar genimą. Dabar 
anglai paskelbė duosią do
vaną tam žmogui, kurs at
vėsins i parodą negražiausią 
šunį.

Kauno "Vienybė”
i

M. So. Boeton 8820I IA. 8. ŠALNArSHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

' K
CMUtNKLT*
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tinusios. Filmų nuotraukos 
padarytos Ščepauiko apara
tu ir demonstruojamos taip 
pat jo išrastu porjekciniu 
aparatu ir jx*rduoda visas 
gyvoj gamtoj esamas spal
vas ir šešėlius.

Šis įdomus išradimas re^ 
miasi moksliškai įrodytu 
dėsniu, sulig kurio gamtoje 
esama tik trijų pagrindinių 
spalvų: raudonos, mėlynos 
ir geltonos ir kad tik šių 
spalvų mišiniai duoda visas 
kitas spalvas. Filmuojant 
naujai išrastu aparatu kokį 
nors reginį, jis skaidosi į 
tris atskirus paveikslus, ku- 

Irių. kiekvienas pereina per

97 MILIJONAI DEFICITO
Lenku statistikos žiniomis, 

birželio mėn. lenktu gavo 97 
milijonus deficito (nepritek
liaus). Ir taip išvežta iŠ 
Lenkijos birželio r.iė-n. pre
kių už 191,961,(MM) auks. o 
atvežta už 289,510,000 auks. 
.Tuo būdu prekyboje gauta 
97,549,050 auks. nepritek
liaus. O nuo šių metu pra
džios iki liepos mėn. 1 die- 
ijos Lenkija turi 562,376,01 M) 
auks. deficito.

t* t U 
r* •

j 1.; “St. žinių” Rinkim 
nams bei A. L. Susivienijimo kuo
poms. j -‘Į • Y :jL

■ 2. Kas pirmiausia.: padaryti?— 
Žinių rinkėjams nurodymas.

* 3. Naujai' gautos-iinios.

1. Statistinių Žinių Rinkimo 
Rajonams, Kolonijų Tvarkytojams 
bei A.L. Susivienijimo Kuopoms 
pranešama, kad sulig susitarimo 
su A. L. SusiAeiiijimo Pildomo-- 
sius Tarybos išrinktais Knygos 
“Am. Lietuviai” Leidėjams ben-J 
dradarbiais ponu “Tėvynės” Ite- 
daTitorium Vitaieiu ir A. L. Sus. 
Tarybos Sekretore p-k* Jnrgeliute 
visų Amerikos Lietuvių Susi vieniu 

T jimo kuopų vUasd^nias siiitir pa- < 
gamintų ankietų surinks pats A. 
L. S. Sekretoriatas, kad tuomi pa
lengvinti žinių rinkėjams ir dar
bą pagreitinti. Taigi kolonijose 
Žinių rinkimo Tvarkytojai arba 
Komisijos paliuosuojamos nuo rū
pinimosi surinkti žinias iš A. T ■ 
S. kuopų. Iki šiol nesuteikusios 
kuopos savę žinias malones siųs- ’ 
ti tiesink A. L. S. Sekretoriatui.

2. Kas pirmiausia padaryti? 
Kad pagreitinti “St. Žinių” su
rinkimą ir kad sau palengvinti 
šiame darbe visi “St. Žinių” 
Tvarkytojai arba Kolonijų Komi
sijos turi įsidėmėti, atsiminti ir 
pirmiausia įvykdinti šią pirmą sa
vo pa/eisrą :—draugijų blankas iš
dalyti pirmininkams ir sekreto
riams paraginant, kad nevėliau 2 
savaičiu laikotarpyie užpildę grą
žintų. Svarbu noa1 idėliot !!

Ar gali draugijų valdybų na
riai jas užpildyti be visuotino su
sirinkimo nutarimo? Taip! Ne tik 
gali, bet ir privalo. Kiekvienas, 
draugijos narys turi rūpintis savo 
draugijai padaryti gero jos vardą 
reklamuodamas, ją garsindamas, 
kitus prie jos kalbindamas. Juo 
labiau tai privalo valdybų nariai. 
“St. Žinių” suteikimas yra no 
vien jos reklamavimas, bot išti-* 
siems šimtmečiams paliūdvmas a- 
pie jos gyvavimą ir tiesink irašv- 
mas šimtmečiui atmintin. Tai la
bai brangus dalykas ne vien na
ciai draugijai, bot visai mūsų išei
vijai. kuri draugijomis kaipo gė
lėmis papuošta; visai mūsų Tau
tai. nes susiorganizavimas rodo 
Tautos narių susipratimo laipsnį, 
jų sumanumą ir tt. Kas slėptų 
draugijų žinias—tas mažintu, vog
tu garbę mūsų išeiviios ir Tastoš. 
žinios turi būti kuo|eisingiausios. 
Ypač svarbu: įsikūrimo laikas, na
rių skaičius ir j-ų rūšys, iždas 31 
gruodžio 1927 m.o jaunuolių išsi
lavinimo laipsnis ir suteiktos au
kos bei pašalpos su pomirtinėmis. 
Jei kartais draugiia senai gyvuo
ja. o knygos sunaikintos — reikia 
susirinkimo nors dnu<r maža nu- 
statvti bendrą išmokėjimų suma.

Kas 
ba ay 
sutoitfia pašaliniai draugijų stovį 
žinanti arba jį ištyrę nariai. Ka
dangi tokios žinios negali būti 
tikslioj 
“daug maža, 
sisakė” ir t. p.
Jonės, kad visos tautiniai nusista
tę draugijos pačios žinias suteiks 
Jei kartais joms kas neaišku—pa
aiškės.

3. Naujai gauta parapijų stovio 
žinios iš sekančn? Didž. Gorbiamrj 
Klebonų:

doek, Pa/tfį
4. Kun. I' 

burgh, Pa.
i 5. Kun. y A

Pa. ’ir^
Visiems ____

sios padėkos* už suteiktas 
ir pareikštą* prieląplėumą._______ _

Ktut^BrirageH^
' Knygos “Amerikoj/Lietuviai  ̂

L*id?jų Komiteto Pirmininkas.) Jį 
j___________ _ __ , . . .. a

1*4-

JIS TURĖJO-SILPNAS KO* < 
JAS IR PŪSLĖS TRtj- ‘ 

BELIUS ■ ‘A

Ponas F. L. Reid, Denver, Colo., • 
atgavo sveikatą ir dabar yra labai 
užganėdintas ir linksmas, ir jis 
nori, kad kenkiantieji Išgirstų ma*v ■ 
lonią žinių. Jis rašo: “Nuga-Tone 
yra puikios gyduolės. Aš visuo
met kentėjau nuo didelio nuovar
gio ir mano kojos visuomet skau» 
dėjo, dieną ir naktį aš turėjau 
silpna pūslę, turėjau šlapintis a- . ( 
pi» dvyliką sykių dieną. Dabar- 
mano kojos yra tvirtos ir mano 
pūslė veikia atsakančiai.”

Virš milionas žmonių yra dėkin
gi atgaudami savo sveikatą su pa- 
gelha Nuga-Tone. Jos veikia pui
kiausiai dėl tij žmonių, kurio turi 
inkšti, ir pūslės trubelius, prastą 
apetitų, menką virškinimą, galvos 
skaudėjimą,.svaigulį, silpnus nėr- J 
vus, rvumati.škus skausmus, kurie į 
porrnažai sveria, turi vidurių už- / 
kietėjimų, visuomet jaučiasi nu/ 
vųrgę ir negali gerai naktimis 
miegoti. Jei turite,bent vieną tų‘ 
nemalonumų, jus turėtumėt pa- 
(landyti Nuga-Tone. Jos tikrai pa
gelbės jums. Nuga-Tone yra par
duodamos pas visus gyduolių ver
telgas. Jei jūsų vertelga neturi jų 
stake, reikalaukite, kad jis užsa
kytu jų iš olselio vaistinės.

OPIJUS
Opijus gaunamas iš baltų 

aguonų, augančių Mažojoj 
Azijoj, Aigipte, Indijoj,Per
sijoj ir Kinijoj. Kuomet a- 
guonos kalvelėje* praplauna 
skyles, ir iš jų sunkiasi skys
timas, kuris pavirsta į tirš
tą medžiagą, panašią į gu
mą. Iš jos gaunamas tyras 
opijus. Opijų kai kuriose ry
tų šalyse* rūko taip, kaip pas 
mus tabaką. Bet jis daug 
stipriau veikia Į žmogų, ne- 
-gu tabakas. Išrūkęs viena ar 
daugiau pypkių opijaus, 
žmogus apsvaigsta ir prade
da matyti įvairius gražius 
vaizdus. Štai rodosi, jis lekia 
padarrgenps, štąi sėdi aukso 
soste puikiuose rūmuose, štaį 
vaikščioja po karališkus so
dus. Vienas keliautojas II. 
Molcanas taip pasakoja apie 
opijaus rūkytojus: “Kai 
mes nu.‘‘leidome i ruiminga 1 
kambarį, tai pamatėme ant 

. kilimų sėdinčius žmones. Jie 
į mus nekreijiė nė mažiausio 
dėmesio. Rūkytojai sėdėjo 
atviromis blizgančiomis aki
mis kurios rodė tai džiaugs
mą. tai gilų užsisvajojimą— 
ir, rodos, nieko aplinkui ne
matė. Jie buvo paskendę 
gražiausiuose sapnuose. Ant 
lūpų matėsi skaidri šypsena, 
tartum didžiausia laimė bū
tų juos ištikusi.“ Kurie daž
nai rūko opijų, tų gyveni
mas neilgas (“Š-nis“)'

Tel So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

METBV1B DANTISTAS [u. &V. CHfER
«CAaCJiBAVIOlDS)

u BoBteir -

pno 9 (M Č& tjteir nup-4^0 tki B 
Ir nuo Iki 6 vakaru Ofisas 

te ne-

SPALVOTI KINO PA
VEIKSLAI

Nors šių dienų kinemato
grafas ir duoda gražiai, ga- 
na aiškiai ir natūraliai iu-| , K •.. „. Irąudonoą, mėlvnos arba gen
dančius paveikslus, tačiau , i n. I tonos spalvos filtrą. Gautas 
jie vra nebvliai ir tik vie- , , - , _ , , ‘ --
d * . / , tokiu budu negatvvas, ii įs-
nos tamsiai pilkos spalvos. ,_ x , . y , . ryškinus, duoda tuma, kuria
Bet paskutiniu laiku jau v- ,* , - , ‘d *. demonstruojant projekciniu 
ra išrastas aparatas, kuris , —j—— ____ J aparatu, turinčiu priešingas
doHioDstruoiant Tilma, T)ana-| > i • iv. . . v vpatvbes filmuojamam, ek-
siai kaip gramatono plokšte-r * . ....
, . . . „ v. . rane gaunasi paveikslas vi
le, kartu ir kalba, o siomis .

. , . v. . v. . . sai natūralinėmis spalvomis,
dienomis vokiečių inžinierių 
sąjunga Berlyne, kino žino- Todėl galima laukti grei- 
vams pademonstravo Ščepa-r11 la’kii pasirodant kalban- 
niko išrastą filmą visai na- elll natūralinėmis spalvo- 
tūralinėmis spalvomis. Šis ln’s Paveikslų.
Ščepaniko išradimas neturi] "Trimitas”
nieko bendra su dirbtinai 
dažvtomis filmomis, kurios 
jau gana plačiai yra išsipla-

OLIMPIADOJ
Amsterdamo olimpiadoj 

disko mėtyme Lietuvos spor
tininkas Valkūnas laimėjo 

trečią vietą;? rezultatas 43,- 
09 metrų. Finalau jis nepa
teko. Paruošiamajame bėgi
me 800 metrų toliui mūsų 
Pranei ulyte • likusi paskuti
ne.’ Klaipėdietis Šventinis 
2(X) m. ir kaunietis Petrai
tis 5.000 m. bėgime nedabė- 
go iki galo ir pasitraukė 
rato.
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A. J. KUPSTIS

ANT RENDOS
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reik pažymėti pastaboje: 
” “žinias suteikti at- 

Negali būti abe-

SOUTH BOSTON, MASS.

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi

su fornišiumi ir Šeši akeriai že
mės. Prekė $4,000.

RE AL ĖSTATE 
ANT PARDAVIMO 

So. Bostone 
NEPAPRASTAI GERAS 

PIRKINYS 5 kambariai “Darbininko“ nams 
sn žiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko“ Administradjon.

įaryti jei draugijos valdy- 
ako suteikti žinias? Jas

Mass.

—

į. ___ C 22 C___ 2 ivalras^
tiSterytea subatoa -yakaižfa 
OOSŠBMta tatprgt aeredomte mi0 

t&tos dieną ožftg^taa
Taipgi rniimn ir X-Ray

I

i’

»

S■ «•.
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Lfterty 120a

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS U 

811-812 01d South Bnllding'!
294 Waahin<rtoD Street ! 

Boston, Mas& 
Tahnfloe/ 9 A. M. !M 5C0 P. M. 2

GTVSSJIMO gX£ZD&

W Į

ife* >
fe 832 WEST BR0ADWAY

Teteviune South Boston 1082—4873 
fe- 

Į|g 
&/- Vienos Šeimynos namas puikiam 
jį šioj vietoj, 15 kambarių su gerian
tį.’ siais įtaisymais,* tinkamas dakta- 

rui, advokatui arba aukštos kle- 
&•. sos bordinghousei. Lengvos išly- 
E,1 gos- Kaina $8,000.
F - Trijų šeimynų medinis namas 
jr 3-44 kambariai, geroj vietoj. Pre*
R'yka $3,700.
|y*' Trfjų šeimynų medinis namas

.-Ha. įtaisymais, puikioj vietoj ant 
E. Seventh St. Preke $12,000.

g-į i£HARDWARE KRAUTUVE, So. 
c Bostone ant Broadway, geras biz- 

išdirbtas per daugelį metų.
f. Parsiduoda pigiai.

2 B4RBERNE IR P00L RUIMIS, 
L/ vienintSIS įstaiga didžioj lietuviais

MJteyventoj vietoj Bostono prie- 
K. < miestyie. Kreipkitės taojąp. Par- 
D> šiduoda pigiai

Dordiester .
Trijų šeimynų medinis namas 

su visais įtaisymais. Preke $10500. 
F"; Trijų Šeimynų namas 6-5-5 kam- 
■fc1*- bariai su įtaisymais. Preke $10,-

’ Dviejų šeimynų kampinis na
šu naujausios mados įtaisy- 
5-5-2 kambariai Preke $7,-

PMEINAMIAU8IA PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE
InStarinu ir ant IŠMOKESČIOl 

(tik Mass. valstijoj) automobi-1 
ius, fornlčiue, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p. Į

Parūpina pinigus delei morgi- 
<Sų Mit įsnnų ir farmų, Bostone ir 
jo sęteltakBse.

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

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Partfaodu, Aiglia ir Sfalkas. 
Angta iunmi tapt atpigo. Pir
kite dabar.. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
Manių ant pardavimą fa* mainymo 
kurių čia negalima suminėti.

Vinis reikalais galima kreiptis 
ypaii&ai, laišku arta telefonu.

SU DVIRAČIU APLINK 
PASAULĮ

Užsienio laikraščiai pra
neša, kad į Angliją atvažia
vo Lietuvos pilietis ir Klai
pėdos gyventojas 20 metų 
dviratininkas Vilius Breke- 
tas, kuris su . savo dviračiu 
'važiuoja aplink pasaulį.

Iš Klaipėdos išvažiavo ko
vo vidury ir jau apvažiavo 
Lietuvą, Latviją, Čekoslova
kiją, Austriją, Vokietiją, 
Holandiją ir dabar atvažia
vo į Angliją.

Dviratininkas tikisi, kad 
per 3 metus jam pasiseks 

Į apvažiuoti visą pasaulį.
jis yyks-Į A- 
į PortugAliją, 

P jq/Įr per Rasi- 
pėdą.

ROMĖNŲ CEMENTAS
Romėnai senovėje*, dar 

prieš Kristaus gimimą, ce
mentą dirbdavo labai pa
prastu būdu. Jie sumaišy
davo kalkes su Vezuvijaus 
arbajdtų ugniakalnių pele
nais ir pastatydavo iš to sti
priausius rūmus. (“Š-nis“)

VĖŽIO LIGA IŠGYDOMA
Liepos niėn. 17 d. Lon

done įvyko pirmas vėžio li
gos konferencijos posėdis. 
Paryžiaus,, Nevr Yorko ir 
Briuseloi gydytojai padarė 
pranešimą ąpio sėkmingą 
vėžio ligos gydymą varto
jant radiiūho metodą.

®eL BruMpn BH2

(GUMAU8KAS) ,
705 Mafa 8t, MonteDo. Mat.' >

_____ ___ 1 1(Kampas Btnad Streetl < >
Ofiso valandos: ! I

Ryte nuo W iki 12 vaL; [ 
Dienų nuo 2 iki 5 vai; ! 
vakare nuo 6 iki 8 vaL' ’ 

Sekmadieniais pagal sutarties.' >

Tel 8. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
’ (SEYMOVB)

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas

373 WEST BROADWAY
... Rotftn 2
I < > r

Bes. Talbot 5863

J. J. ZABARAOSUS
0PT0METRISTA8

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay Sa Boston
Ofbe tik vakarais

TeL So. Bosfton 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
261 Broaavav, Bmtth Boeton ! !

(“Keleivio“ name) J [ 
Ofiso valandos nno 9 ixi ,12, ' 
nho lsBO—6 fa* nuo 6:50—9 
vakare. Sfarednmis ntrt> 9—12 J ! 
vai. dieną. Subatomis nno 9 [ 
iki 6 vak. Nedaliomis nno 9 ' 
iki 12 (pagal sutartį).

Telephone Brockton 16MJ

E. V. WARABOW
(Vic|l (saikas) 

LIETOH9 fi*ABORK7S IR Č 
RAT^AMUOTOJAS 

1043 Vfashington Street 
Notvood, Mam./: 
Tel. Nonraod 1508 1 *

MONTELLO OFFICB r- 
KM Arnee Street

•Ai*- 
<.

•f*


