
GOS ORGANAS

15 darbininkų areštuota

skaičius pašok

Daug 
keletą

“Bert Tagebl.” korespon- 
dentas Maskvoj Šefferis na 
grinėja, kodėl Vokietija pa 
laikanti sų Lietuva santy 
kius. Šie esu tolimi nuo sim

neturi
Clarko 

dėdė

^musų 
ženklą 

yra "pa- 
nekuriu

Fordas slimažins bedarbių 
skaičių Anglijoj

ngė mokyklos 
tą pagerbimui 
binos Asipavi- 
itimpjadoj lai- 
strų plaukimo

darbininkėlis gali 
prieš revolveriu 

apsiginklavusį po-

-----2L------  Y
Londonas.—Praneša, kad 

Henry Ford, automobilių iš
dirbę jas stato naują pabri- 
ką Anglijoj išdirbimui ‘for- 
dukų.” kur gaus darbą 10,- 
000 darbininkų.

Būtų gerai, kad toks For
das pastatyti} dirbtuvę ir 
Lietuvoje. Gal tada pagerė
ti} bežemių būvis. z

no su p-le Albina 
avičiute

NELAIMĖ ANT GELEŽIN 
KELIO

London, Anglija, 
pasažierių sužeista 
pavojingai, kumet traukinys 
iš Crayford"trenkė i atspa
rą prie Charing kryžkelės 
stoties. Dvidešimts sužeis
tų, apribus žaizdas, i namus 
paleisti, o kitipavojingai su
žeisti padėti ligoninėje.

įtikime datų keitimas ten- 
kalAikyti atsargumo prie* 
morte.

Iš pik 
barėsi ir net grąsino 
viena mano kaimynč 
paliudijo, kad aš ne 
lenkiškai, tada atsi 

P-lė Albina pat

DARBDAVIAI NENOI 

TAIKOS
✓ TgM

New B ėdįord; Mass. 
Valstijos arbitracijos ko 
sija po tyrinėjimo* tekši 
streiko pasiūlė darbdaviai 
kad jie atšauktų savo nt 
rimą numušti 10 nuc®. i 
algų ir kad Jęumet tų ki 
panijos padarys,., grįžti 
darbą ir dirbtų galėsi 
eiti prie kokios nors abi 
pusių pateisinančios su 
ties. ■

Darbininkai komisijos 
siūlymą priėmė, bet kotų 
nijos atmetė. .

Arbitracijos komisijų- 
kartą bandys streiką bai 
Tas parodo, kad -kompi

.............. . ...... ■ 1

T rukšmingaipasitiko

TIES VARŠUVA BANDITAI 
APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ

Varšuva.-----Netoli Var
šuvos ginkluotų banditų 
gauja užpuolė keleivių trau
kinį ir apiplėšė visus kelei
vius^._ Banditai pagrobė di-
deles sumas pinigų, kurios 
iki šiol kaip ir banditai, ne
surastos.

i

GASU NUMALŠINO 200 
STREIKUOJANČIŲ 

KALINIŲ

Battimore, Md. *— Čia 15ū- 
vo panaudota draskančios 
gaso bombos, kad numalši
nus streikuojančius kali-

Tad nors trumpai čia pa
minėsiu apie savo asmeninį 
pasikalbėjimą su p-le A. A- 
sipavičiute ir jos motina.

. Iš

Laivu “Roosevelt Pres- 
ident” Holandijon išplaukė 
233 įvairių sportd rūšių y- 
patos. Jų tarpią buvo 13 
plaukikių. Kelionės išlaidos 
buvo padengtos specialio 
fondo lėšomis. Taipgi ir 
motina prisidėjo prie ekstra 
— kelionės išlaidų. Bend
ros kiekvienos dienos visu 
keleivių užlaikymo išlaidos 
atsiėjo $5,000. Kelionė bu
vo smagi ir nenuobodi. Eu
ropoje atlankė specialiu 
traukiniu Amsterdamą, Pa
ryžių, Belgiją ir mažesnius 
Olandijos miestelius. Eu
ropa patiko ypač farmos, 
bet “Ameriką myliu labiau’’ 
išsireiškė p-lė Albina. Norė
jo atlankyti ir Lietuvą, bet

pie zoo, Maryland Penitem 
tary, kurie vėl sukilo prieš 
kalėjimo viršininkus. Hali
niai pareiškė, kad jie strei
kuoja prieš viršininkus, ku
rie žvėriškai ir žiauriai' el
giasi su kaliniais.

- 

Paliestos vietos šaukiasi pa 
galbos. 
asmenų.
be pastogės ir ligos gręsia 
jiems pavojų. z

■ ■ * r: 2 \
New Yorl\ — West Indi- 

jęs uraganas ir tornado, . 
kurie pirmiausia riuterioja 
Porto Rico ir pasiekė Flo
ridą, atėmė apie 2000 gyvy
bių, ir pridarė žalos $100.- 
000,000, palietė ir vidurines 
Atlantiko valstijas.

Vėjas nebuvo uraganiŠ- 
kas kumet pasiekė šiaurinę 
Naująją Angliją, bet aud
ringas.

Daugiausia nukentėjo Por
to Rico, kur apskaitoma, 
kad 1000 žmonių užmušta; 
Floridoj užmušta 250 žmo
nių. . •
-Pabėgusių nuo uraganų 

ir viesulos žmonių padėtis 
vYa kritiška. Jiems gręsia 
badas ir ligos. Daugely vie
tų pritrūko maisto ir išba
dėję žmonės sukėlė riaušes. 
Kai kur jau paskelbta karo 
stovis.

Nors nedaug, bet ęukęn- 
tėjo nuo audros ir Mary
land. Dėl a ware. Dakota ir 

• New Jersey valstijos.

Belgradas, Jugoslavija.—■ 
Spauda^prA&iša, kad nau
jas a Albanijos^ karalius Ah- 
-meduiZdgu; įsimylėjo įi<‘ tą- 
lij»0 pcmcesųtGiovanuir. ku
ri yra f katalikė. Karalius 
padaręs pasižadėjimą ją 
vesti būk pasižadėjęs priim
ti ir katalikų tikėjimą. Da
bar dėl to pasižadėjimo ei
na smarki kova > MoslėmtJ 

i prieš katalikus. Vieną [ka
talikų kunigą moskmail už
mušė ir kėlioliką sužeidd

KAIMIEČIAI LAIMĖJO 
RINKIMUOSE

Stockholm, Švedija.—Pre
liminariuose rinkimuose 
kaimiečiai laimėjo tris nau
jas vietas. Socialdemokra
tai pralaimėjo 13 vietųr 
Taigi socializmas visur eina 
išz mados.

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
VISĄ ŠEIMĄ

Los Angeles, Califomia. 
— Po keliu dienų tyrinėji
mo 15 meni amžiaus San- 
ford Clarko pasakojimo a- 
pie nužudymą keturių vai 
kų ir įtarimą, kad juos nu
žudė jų dėdė, policijai ne
pasisekė susekti, kad tai 
būtu neteisvbė. Sako, kad 
buvęs suokalbis padalytas 
išžudyti visą šeimą.

Policija kol kas 
aiškių įrodymui, kad 
vaikus nužudė jų 
Northcott, bet jis areštuo
tas ir laikomas kaipo svar
bus liudininkas. Policija ir 
toliau veda tardymą, kad 
suradus užmušėją.

pati jos Lietuvai kaip nuo . 
Vilniaus klausimo teisingo 
sprendimo. Vokietijos san
tykiai su Lietuva esą remia- j 
mi išimtinai reikalu ir ap
skaičiavimu. Esą Vokietijai 
Lietuva reiškianti tą pat, ką 
Anglijai Egiptas ir Raudo
noji jūra. •

Lietuvos susitarimas > su 
Lenkija visai Rytų Prūsiją 
^skirtų nūo Vokietijos. Pti 
to Vokietijos tranzitas Ru
sijon būtų Lenkijos kontro
lėj. Jeigu Vokietija be są
lygų pasirašo Kellogo pak
tą, tai ji*gauna teisę ta-tikėti.netenka. Šiame at-
lauti kad Lietuvos ginčaasU 
Lenkija būtų išrištas palata 
kiai Vokietijos interesams.

f _ r*- ... J

didelio ir baisaus karo.
‘ Pereitą rudenį žmonės 
nuteriojo potvynis, o dabar 
uraganai ir viesulos ir taip 
jau bedarbių nuvargintus 
darbininkus visai pribaigė.

MOKYKLOS VIRŠININKAI 
P AGERBmSĖTUVAITĖ 
TForcesteBMass. — Vie- 

tos aukštejjaės mokyklos 
viršininkai, J mokytojos ir 
mokinės su 
salėj bank 
lietuvaitės j 

čiutės, kuri 
mėjo 100 -i 
lenktynėse.

Perdėtini 
prakalbėlę 
čampionei 
“W,” kuri 
liuosuojama 
mokykloje ]

Mokytojų
įteikė • dvi ^įknygi: ‘ ‘ Thf
Glorioųs Adventurė” ii 
“The RoayERoad to Rom 
ance.” .ak- x

KADA GRĮŠ MARŠALAS 
PILSUDSKI’S

Varšuvbs-IaikrafiKuGse pa
sirodė žindė, kad^bidrš. Pil
sudskis atostogose - ( Rumuni
joje) išbflsiąhriris savaites 
ir Varšuvon sugrįšiąs apie 
rūgs. mėn. 20 d. Spren
džiant iš ligšiolinės prakti
kos. paskelbta sugrįžimo ,da*

KAIP LENKAI KEfiH 
KONSTITUCIJĄ^

Vienas Lietuvos dia 
ščių žurnalistas, hunai 
Vilniuje, kalbėjosi su 
pilsudski ninku, kurisrii 
reiškė, jog keičiant kor 
ruciją, Lenkijos seimas 
liekamas visoje galioje 
niekas prieš tautos te 
reikšti savo valią nesakė 
siųs. Tačiau kon sti tiu 
galinti būti pakeista iiric 
retoCkelnu (kaip Lietsv 
jei seimas 7)fiešhrh0į5?i

'■ -.i.

Darbininkai turi ši 
lauk komunistus iš unij 
organizacijų, nes jie- 
trukdo darbininkams -k 
•se už būvį.

Rimti ir tikri darbini 
vadai neves darbiniriki 
kovą su ginkluota pol 
ar milicija, nes žirifl^ 
toks kovos būdas tikrO 
patiems darbininkams. ;

>ms pagalbi 
a. Raudona

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. fiV.

.Nukentčj
Floridoj žuvo 450 visur reikai 

Tūkstančiai liko sis Kryžius 
kentėjusių 
tt U ragai

Omalia, Neb. New Yorko Vės 
valstijos gub. Alfred Smitb, Pa 
Demokratų partijos kandi- idg 
datas į prezidentus, specia- pa< 
liū traukiniu atvyko į vidų- Afc 
rine8 vakarti valstijas pra- gi 
dėti kampaniją. • ’ nA?

Stoty ir visur kur tik gub. aki 
Smith pasirodė, jis bilvosu- z j 
tiktas ir priimtas, triukšrhin- ir 
gomis ovacijomis. , - « te

Rugsėjo 18 <Ljis čia kai- koi 
bėjo Miesto Oh^torŲoj. aJ 

Gkusi publika kėlė didžiau- ma 
sias ovacijas, nes gub. SmitK Vdi? 
aiškiai pareiškė, kad jis sto; se.

TREMIA RUSŲ MONAR-
CHISTUS IS VILNIAUS

Lenkijos vidaus Tfikalų 
ministerijos perėdymu iš 
Vilniaus ištremiama keletas 
rusi} emigrantų monarehis- 
tų. Tuo tarpu tremiami1 šie 
asmens: Myslin ’as, Gapano- 
iviez’us, Devison’as, Samoi 
lovv’as ir Mikasiewiez’ius. 
Cisiems duota dvi savaitės 
laiko sulikviduoti savo rei
kalus. . ’i ' •t'i ' i

permaža laiko .turėjo. Tik 
džiaugiasi susitikusi vieną 
p-lę lietuvaitę iš Lietuvos— 
bėgikę, kuri jai atminties 
padovanojo Lietuvos Vytį . 
ant tautiškų spalvų kaspinė
lio.

Į garbę. Perspektyvos

P-lė Albina jautėsi laimė
sianti plaukimo lenktynes. 
Buvo geram ūpe, drąsi. ] 
Bet... laimėjus, girdi, “pa
sijutau, tartum, sapnuoju. 
Nežinau ar teisybė, ar tik 
man taip rodosi. Bet kuo
met išgirdau griežiant Ame- ; 
nkos įmną ir pamačiau iš
keliant J. A. Valstijų vėlia
vą atitokau. Jaučiuosi la
bai linksma. Olandijos Ka- 1 
ralienė Wilhelma prisegė 
čampionės medalį ir paduo- 1 
dama savo ranką sveikino: 1 
“I congratulate you.”

Sekanti olimpiada įvyk
sianti už 4 metų Los An
geles, Cal. Mūsų čampionė 
pasiryžusi lavintis, kad ap
gintų savo vainiką.

Lenke pagarsinta

Pavardės skambėjimas da
vė progos tarptautiniai 
spandai ^|e paskelb
ti lenke.xfai paskaitę lenkai 
pasiryžo ištikro ją pasisa
vinti. Pati motina jos aky- 
vaizdoje štai ką apie tai į 
mane pareiškė: “Lenkai sa
vo tautiškomis vėliavėlėmis 
parėdė tvorą prie gyvenamų 
jos namų. 18 d. rugpiūčio 
atvyko pas mane jos atim 
tų, bet aš nedaviau 
tumo 
Kada 
lenkė 
moku 
traukė 
aiškiai pasisakė, kad esan
ti lietuvaitė ir priklausanti 
prie 116 L. Vyčių kuopos. 
Tiesa. Padarytą spaudoje 
klaidą pasiryžusi prie pir
mos progos Atšaukti.

Savo gražiu pasižymėji
mu; mūsų Tautos garbės di
dinimu pilnai užsipelno iš 
mūsų pagarbos ir širdingi} 
linkėjimų ir sekančioje, 
olimpiadoje dar gražiai pa
sižymėti.

Kun. S. Draugelis

ri nuvarginti darbini^ 
taip, kad jie ateitų pas j 
maldauti darbo. - TffiH 
aišku, kad jos darbiniu: 
pasikinkytų kaip mulus 
išnaudoti}.

f Darbininkai turėtu lai 
* ' jj tis vienybėje ir vieni kitu 

padėti šioje sunkioje, 
garbingoje kovoje už bi

‘ --------- * *'“*----------------T’"------------------------- 7^----------------------- ’

P-lė Albina Asjpavičiutė 
17 metų amžiaus public high 
school mokinė' papuošė A- 
merikos Lietuvių ir mūsų 
Tautos vardą laimėdama 
plaukikės campionatą pa
saulinėje olimpiadoje . 18 
rugpjūčio 1928 m. • pen 
plaukdama 100 metr. per 1 
min. 11 sekundų. Už {įražų 
laimėjimą pagerbė ją olim
piados rengėjai ir dalyviai; 
pagerbė pasaulinė, o ypač 
gi Amerikos spauda; pager
bė New Yorko ir Worces- 
terio miestų valdžios; pa
gerbė ir saviškiai —, Wor- 
cesterio lietuviai. Deja. Dėl 
klaidingo spaudoje paminė
jimo, kad p-lė A. Asipavi- 
čiutė lenkė, mūsų spauda ne
paminėjo tinkamai šio nau
jo .gražaus mūsų tautietės 
pasižymėjimo. Bet ruošiant 
Amerikos Lietuvių istoriją 
negalima buvo neišaiškinti 
šio garsaus Amerikos Lietu
vių Žvaigždės pasižymėji
mo.

Bedford, Mass., rūgs. 
19. — Penkiolika darbinin
kų areštuota laike riaušių, 
kurias išprovokavo policija, 
kumet bandė išsklaidyti a- 
pie 200 pikietierių einant, į 
svetainę nuo Page Mill.

Policija, sulaikė einančius 
ir liepė išsiskirstyti. Dar
bininkai nepaUausė. Poli
cija puolė areštuoti vadus 
ir nepaklusniuosius. Kilo 
riaušės. Bolšovikų sukurs
tyti darbininkai paleido į 
darbą, kaip spauda praneša, 
akmenis, bonkas ir kitokius 
įrankius, o policija buožė
mis skaldė darbininkų gal
vas.

Keletą darbininkų ' visai 
nekaltai ir bereikalingai 
praliejo kraują.

Sako, kad vienas policis- 
tas pavojingai sužeidęs dar
bininką nusivedęs į nuova
dą, bet policistas neprisi
pažįsta.

Kad darbininkai turi ko
voti su išnaudotojais negali .. ,

- bŪtrkIausShorn^elt"kčVa"SU jos nenori taikos.
ginkluota policija yra -ne
protingas darbas, nes ką tas 
beginklis 
padalyti 
ir buože 
licistą.

Darbininkas gali ir turi 
pareikšti savo pasipriešini
mą prieš bile ką, jeigu jam 
via atimamos piliečio teisės, 
bet tik žodžiu, o ne jėga.

Darbininkai dar niekur 
nelaimėjo streiko kraujo 
praliejimu.

Komunistai ir anarkistai 
tik ir kursto darbininkus 
prie riaušių, kad suardžius 
darbininkų vienybę ir išmu
šus iš jų ranki} ginklą kovo
je su darbdaviais.

Kur raudonieji įsibruka į 
darbininkų streiką, ten nėra 
jau vilties streiką laimėti.

Kas ardė ir tebearao ang
liakasių vienybę, ar ne\ ko
munistai.
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1.^irnais. S
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BIĄŲLIŲ-

tižadejęs atsiskaityti.,
Kitą diėną Klaipėdos uos-

i-isujnąLv iF. PQS
«4j-?

111
? r- i VF I-jL

>3 Šfe&Ų žfpšktiUes bštfe lt 
demarkl. rajone ant Suval
kų—Kalvarijos plento tįes 
ld&U ftoinadiškių kardonų L j;:

krūpaųjšsoko^ lepkų fe«ei-

•» "

zl .į ■« ;

:o kiloja, 
įį»;,|BQką 6—7^2 lito, 

desetkas j (J- 
S jau pakilo ikų 4—541 
pEtabna pabrango. Me- 
|ačiau, nežiūrint gyvulių 
iio$ kritimo, pastoviui 
liįk' Tik kiaulės, paršai 
rimukai pigūs, .i ; 
lągare įgarsėjusi vyšnio
je Šiemet jų mažai turi, 
ritevinėja po 13 litų pū- lįs r MeVv 
na Kaunan, dalį superka 
lukiškiai. 
Ėteizerlingai vynui gamin- 

tifems pat' tikslams policija. Velionies kūnas bu-1 Klaipėdos teisinas dėl Fur-
1 ‘ - v v , X. Al’ I .

C- - X - .

j. Dalis jų gabe-

į NūOSTOtĮę: ,

- . i X-’k-'i

te netoli muitinės -stovėjęsI Šiomis dienomis Šiaulių 
r^s” -be iškltoranmo Į žemės Ūkio Kopęratyvų Są- 
Įinmų ir negąvęį iĄusJ junga baigę, surašinėti huo- 

telulip (lįokumentai) ,\^do-| 
vaujamas liap. Furmano iŠ-1 
plaukė į jūrą, kitaip sakant, 
paliego. B-vė “Sandėlis” 
sąanojusi, kad laivas .“Ly
dys” randasi palei “Hela” 
ir, kad kap. Furmanas laivą 
ruošiasi parduoti (Suomijai 
arba Estijai>, padaro Atatin
kamus žygius. Kap. Jtarma-

„ nas pasislėpęs, įo vieton pa
kas išėjo aikštėn. Sužinojo Į skirtas šturmenas Špric.

tnišusio 
brolio it Htotihos 70jin 

1 ' as senutes.
mes rėfofmos įstatymu Ka- 
minskas gavo sklypą žemės, 
kaltinamasai perkėlė^ 1^6 
sklypan bendrai valdomą 
gyvenamą^ namą pasiimda
mas pareigą užlaikyti iki 
mirties brolį ir motiną. Kal- 
tinamasai neišlaikė savo pri
žado įmetė jaunesnį brolį 
rūsį ir laikė ' nelaimingąj 
tol, kol jis pasimirė. Bet vis-

aipėdpn veža. (
Joniškyje vyšnių litras su 
lėliais 50 ir be jų 80 cen-

' r~— '

KįsĄŪSINIMO DARBAI 

[yįz:? tęsiasi
Šabvttat; Zarasų apskr. 
onais prie vyt. Kurt. teku. 
Tapino dirbo apie 10)0 
ibininkų, bet p. Serapiną 
■jdrtliokliaviŲią piliuosa- 
i^davė antrą tekniką, kū- 
r MiaHnninkų skaičių suma- 
lo3n200. Jie ima už dar-... 
k^dieną nuo 8 iki 15 litų. 
augttma\ir tuo nepatenkin-

.■. _____________________________

'REIKIA TURGAUS ,,, 

iSSHrsnemfoie. Paskutiniu
Skirsnemuiies mieste-

: p--'-**’*

j ■ęfadėjo smarkiai augti, 
metais pastatyta 7 

i^ji gyvenami namai ir ke
tas naujai' penemontuota. 
Hkdar trūksta susivažiuo- 
nnų turgų, ir elektros švie-

Skirsnemunės apylin- 
^--ūkininkai savo javus ;į 

irgų rudeni ir pavasari tu- 
blogiausiu keliu 15- 

)#į^ilometriĮ. Kai kurie net 
fckifometru. Šiais metais *■ 
rįlshemuniečiai tarėsi pra- 
di^aldžios, kad būtų įves- 
i-TUrgus vieną kartą savai- 
jfe. Ūkininkai labai laukia- 
r laiko, kada jiems bus tur
as Skirsnemunėje. 
įįfe:£ ------
BAIDUOS svetimšalių 
įfe'' 2EMĖS

3 Reformos valdyba 
e rugpiūčio 31 d. 

_ ,__ _ -žemės ūkio ministe- 
®oj v-2 svetimšaliams pri- 
btašiusių žemių varžylines. 
tas parduota devyni ivai- 

didumo žemių sklypai, 
^Kretingos ir Nkmergės 
p®jrityse. Pigiausias iš jų 
j|^|otas 300 litų iribi^aip 
faĮffias 35,770 litų. Lj

’tr.V'l
t

p

T.. ■ w - - - ■" w ' >. ■ '-/T . - - -- • • , K?* ' *

jimas ir gyvenimas ant žemės
JSzaus Kristaus. Vaidiniinhs \ Įį

Išganymo i-k.

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas . 
ra gaidomis ■ ■ i • u -įO

Dangaus Karalienė.-r-Surin-. *
(Kun. M. GavalaviMnšs, ji

[apdarų 75 centai/raApd/raW 100 
f Legendo. “ '*!

pie Kūdikėlį Jėzuj Vertė kurni I J i 
V. Kulikauskas-----—-—-j—,5^c.' <

Žmogus ir Gyvuplys. Para- ( - 
šė kun. P. Bučys ' /.SOė.
I. Elementorius ir Vaikų;SWL ' - - ’ 
jtyihėliai. Išleido M. Paltana- .
tižia __------_25A

F l^fclalilBnailf KrfkščionybA --'7- 
jPrpf. V. Jurgučio ——— 19s. " \

t

• i
Kun. A. ‘Staniuky- >, ,į ____  _

4^r!..r,jžOc. j ko jKtut M. Gava 
ai

visuomi me gy
me?
naft i 4 n m , i.,.,, ,

Apie Tik- . ]

iikyM.’ ;Iqb 
privalumą, ypatybių, ir tikro
jo kataliko priedermėm Para- ’ J 
ė ė Kuru Jėzuitas Felik. Cozel SOe.

5 ' ... .
Tretininką Jubiliejus <- 700 

metu sukaktuvėms paminėti 
pnasymas Švento Pranciškaus 

jvenuoliją ir 3 vienūoliją įsta
igai —i.----i...........-i. ....i-—---------8c.

I HūckleberTy Finnas —labai - 
įdomi apysaka ------^5c‘ Į_tydas Lietuvoj*. Paraše S. ;

I Patarmės Moterims—pamo- I
jkinimas moterims ją asmeni- 
įniame, šeimyniniame ir visuo- 
| meniniame gyvenime. Parengė 

'JKun. V. Kulikėūskas—_i—i5c.

' Ben-Hur—Istorijos apysaka 
La-. •

...? w___  .... ioma
knyga (audimo apdairu). Vėfr- - 
t6 Jonas Montvila ________ „1.50

Trys Kėleiviri—Krikščionis, 
žyčas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus- 

Ikas. Vertė P^B.------------------40c.

■Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ----------

Į Ttirtd Norihš—moksliški pa- 
I siskaitymai. Parašė Uošis------- 45c. I

ii-f •*. X*. X r KeBonl AkBfik per i30S ,\zvalSes'’ Perjw SetyBra

nfe per įvairius kraštus. Pa- 
rale Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio —i-----$1001

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metą. 
Parašė P. Žadeikis—;—:------75<J.

I » ' 1

rrrmį per 'tėvą Faberą-Filipi- 
' ‘ ________ 15c.

»Tabakas—Nttddld—rūkyiho 
Įkefakfemas; pagal d-riį Nifcols- 
kį parengė 8. Kaimietis---------15e

UMriktfc Mergelė Mi Bart- 
dk ir B&rtflaskfitis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
linas Žilinskas -------------------- 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis ________x. ...... — —_25c.

Krūįaų i 
viąi,.;lqųių PUPŠąfcyjf bftvp.

įas lenkų, sėi^tąį Jąlh
^Ūsų polięįjąi(.,įg^ąi^

„„.j...............
lonąkis. Šis dų.jkąrių, iššo
vė į viršų, o paskui priklau
pė. ir nuo kelio atramos du 
kartų šovė į mūsų sargybini

stalius, padarytus Šiaulių! policininką., 
apskr. siautusius audros š. 
np liepos mėn. 29 čL 7 
stoliąi gan dideli: ' ;

Joniškio vąlsč. sugriauta I manevrui išliko gyvas. Prie- 
j 26 triobėšiai 35,500 litų su-hbigai abejojimo jis būtų! 
Įiiuii, suiiaikinta žiemkehčių|buvęs mažiausia sužeistas, 

nes krūmai, iš kurių iššoko 
lenkai, randasi keliu metrų 
atstume nuo, musų sargyhi-U Jggaus Kristaus lsH 
nio stovėjimo vietos. Nepa-lbal įdotiii if plačiai Žin<

. | Policininkas, pastebėjęs 
Nno-I besitaikinantį lenkų seržan- 

I tą, staiga gulo ir dėka tam

-ž-

26 triobėšiai 35,500 litų su-’ į; ‘.-i ; . / -.l

] 
javų 404 hektarai 178,350 li-l 
tų sumai, vasarojaus — 116,- 
033 litų, sumai, daržų ir so
dų išnaikinta 13,028 litii su-j 
[mai.
I Pašvitinio valse. sUgriaii- 

vo gydytojo apžiūrėtas. Gy- įbano suėmimo bei išdavimolta 43 triobėšiai, kurių nuo
dytojas pripažino, jog bro-| išleido įsakymą. | stolis apskaitomus 57,635 li
tis iš bado miręs ir gyvių su-; 
naikintas. Kairuomenės teis
mas išnagrinėjęs bylą, rado 
Kaminską kaltu ir nuteisė 7 
ąietams 6 mėnesiams sunkių
jų darbų kalėjimo, atimant 
pilietines teises.

Laivas “Lydys” dabarti-|tų sumai, sunaikinta žiem- 
hiu metu randasi Dancige.

KIEK PINIGŲ ŽMONĖS | 
LIETUVOJE VĖA 

SUTAUD?

1928 m. sausio 1 d. visuose 
Lietuvos bankuose ir kredito j 
draugijose indėlių pavidale 
buvo sudėta 65 milijonai li
tų, lyginant su 1926 m. in
dėliu' skaitlius padi 

’ % 4 41. '

milijonų litų. Paskolų visos 
■kredito draugijos yra išda
vusius 113,5 milijonų litų 

j suma L

ORLAIVtB NUTŪPĖ

5kaudvilč (Tauragės ap.) j 
Rusų — Vokiečių "aviacijos] 
bendrovės pašto — keleivių 
orlaivis,, kurs kasdieną 
skrenda iš Berlyno į Mas
kvą, rugpiūčio 9 dieną, gryž- 
damas iš Maskvos, nutūpė! 
šaly plento avižų lalike prie 
Skaudvilės miestelio. Nutū-i 
pimo priežastis motoro suge
dimas. nusileidžiant ir pro
peleris susigadino.

Didelių nelaimių su žmo
nėmis neįvyko, nes tik leng
vai susižeidė 2 moterys ke
leivės. Skrido 8 žmonės: la
kūnas. mechanikas ir 6 ke- Manoma, kad jis bus perkel
iui viai, jų tarpe 2 moterys. Pa į šiaulius ir ten vėl galės 
Atlikę būtinus formalumus eiti likimai savo pareigas, 
ir apmokėję nuostolius avižų! 
savininkui, orlaivio tamau-! 
tojai ir keleiviai automobi
liu išvyko Vokietijon, suga
dintą gi orlaivi rugpiūčio 11 
dieną arkliais išgabeno į Vo
kietiją.

ėį> 19

• • “ ''

KUfe
Šiomis1 dienomis baigia

mas svarstvti fconkės likimo 
klausimas. Kaip žinoma, 
konkė Katine neilgai tebus— 
bus pakeista atatinkamu au
tobusų skaičiumi ir elektri
niu tramvajumi. Tačiau ir į 
muziejų nenorima jį padėti.

vykus galvažudystei Jab
lonskis rusiškai išsikoliojo ir 
kareivių lydimas grižo atgal.

kenčiu javų 222 hektarai —j 
88,769 litų sumai, vasarojaus Į 
sunaikinta 421 hek.—-84,5801 
litų sumai, sodų ir vaisių —I 

Į 9,320 litų sumai.
.Žeimelio valse, apdraskyti! 

5 triobėšiai, 7 visai sugriau
ti. Nuostolio padaryta"27,-1 
800 liti? sumai*.

Kriūkų valse, sugriauta 29 
Į triobėšiai, 27 apdraskyti, 
kurių nuostolis apskaitomas] 

133,140 litų stirnai. Sunaikin- 
Ita: žiemkenčiu javų 173,05 
Ihekt. — 44,43.i litų sumai, 
Į Visam apskriti7 padare ati- 
I dia - fitioeiblių 778,240 litų 
Jsuinai. *
1 }

LENKŲ KARO ORLAIVIS 
ŽVALGO DEMARK- 

LINIJĄ
Rugpiūčio m. 27 d. 5 vai. 

nuo Dubinau ežero pusės 
pasirodė lenku orlaivis. Jis 
skraidė lygiagrečiai de-

45c.

GIRTUOKLIAMS PAMOKA
Švendrįškiaos, Jurbarko a-1 

pylinkėj, susitarė 3 bernai 
beiti lenktynių, kuris daugiau j 
išgers!? Brivo sutarta išgeri i j 

Į 2 stiklinės denatūrato. Tai 
j apsiėmė padaryti vienas ber
nas, Biganskis. Ir padarė 
— išgėrė 2 stiklines. Bet 
tai jam į sveikatą neišėjo. 
Kitą dieną jis buvo rastas 
grabeje mirties agonijoje.- 
Išgelbėti jo gyvybės nepasi-’ 
sekė.

L ‘ .

POPIEŽIUS PATVIRTINO 
TEL-FIL. FAKULTETĄ 

Kaunas-. — Šventasis Tė
vas atsiuntė Kauno Metro- 
ploitui ark. Skvireckui do
kumentą kuriuo patvirtina-j 
nte toks Universiteto Teolo- 
gijos — filosofijos skyrius, 
koks jis dabar yra. Jam 
[duodama teisė suteikti 
Iniokslo laipsnius iš teologi
jos, filosofijos, bažnyčios 
teisiu ir literatūros mokslų.

.... ............
MILIJONAS GATVĖMS 

MEKŠJ’ALTUOTI .
; t

skridęs per Oriuos ežerąĮbejįloįdomtanuotiMa! kelio, 
ties Joniškio m., orlaivis! 
nuskridb~Šveiičidniu^tink.c

Paskučiausiu laiku lenkų 
orlaiviai dažnai manevruo
ja Varėnos ir Švenčionių 
ruožuose ties demarklinja. •

x —;——■~—•
POETUI VAIČIŪNUI PADA-j (Rrumai-apra.švma, apie ge 

RYTA OPERACIJA 1.. ' / :
faunas. Girdėjome, kad n^‘ 

poetas Petras Vaičiūnais^ !
sunkiai sergąs. Jam pada
ryta operacija, kuri gerai 
pavykusi. Vaičiūnas sveiks
tąs ir netrukus išeisiąs iš 
ligoninės.

I X

JIS TURĖJO SILPNAS KO-| 
JAS IR PŪSLĖS TRU- 

BELIUS

T - A-

APIE 30 MILIJONŲ LITUI
PASYVO

.. Kaimo ‘ ‘ Rytas ’ ’ nurodo, 
jog Lietuvoj, kaip vadina
ma; yra pasyvaus balanso li
ga tokiame laipsnyje, kad 
niekad dar nėra buvę. “A- 
-pie 30-milijonu litų pusyvriJ 
mūsų mažam kraštui, rašo 
“Rytas,” labai didelis smū
gis. Rytas mano, kad,|apg . Benckamu kaime, sude- 
jeigu liga užsitęs, , tai gali Į 
būti net egzistencijos (gy- 
wbėB) klausimas.

SUDEGINO NAMUS ttt— 
i pasikorė▼
Šiomis dienomis Alytaus

c c Shell7 firma siūlo, paskolą. 
Trys kilometrai ipeksfalto 
Vytauto prospekto praplati
nimas ■ i

* ■ ’ ■' ’ ■ j

Anglų firma

Ponas F. L. Reid, Den^er, Colo.,1 
atgavo sveikatą ir dabar yra labai 
užganėdintas ir linksmas, ir. jis 
nori^kad kenčiantieji išgirstų ma
lonią žinią. Jis rašo: “Nuga-Tpne 
yra puikios gyduolės. Aš visuo
met kentėjau nuo didelio nuovar
gio ir mano kojos* visuomet skau
dėjo, dieną ii- naktį aš turėjau 
silpną pūslę, turėjau šlapintis a- 
pie dvyliką sykių dieną. Dabar 
mano kojos yra tvirtos ir mano 
pūslė veikia atsakančiai.”

Virš milionas žmonių yra dėkin
gi atgaudami saVo sveikatą su pa |

fe
*>

t

- -y—-v -______ - a* *
m ji'c.-ftįre1 . i“ ,.. . -

^įįjgiŽ NAUJAS AUKSO ALTORIUS 

DODOS (prastais mink&ais virSeliais)- 
bGDOŠ (prastais kietais viršeliais)--------
&ODOS (geresnės minkštais viršeliais)- 
BOBOS* {gerbs odos vigeliais' 
ALTt)SdceMloide*Air^ j',
M.TO&(celuJoidot 
Visus užsakymus s

« Wert Broadway

........ .. t
’’ ?A *i ’ . įj”.' *

? /

is viršeliais) . , . .50
; .501 11 ‘P- T7T i*.

r—•• -85 -

, su kfyžriiu)_4113*' 
mčiu antrašu:

"‘"‘Ižrth B-t™, aui
>rV

\<*

gė ūkininko Bariso vienkie-| 
mis.

Barisas, kuris nesantaikoj] 
gyveno su stfrio sūnumi. itft-| 
rė padėgittiė^'šūftų^ apie kai 
ptan£šė;<pbliri Jdi?"rJtartąšhJ j 
!s«žin#$& ldM'vjd"AJftkOv po -j 
11 icija, - nhėjb’ ir pa§P
kbre.

Li. >*r'' --

\ .Ahkniškiai (Geltonių v.). 
Dar tarp"liej>os 26-28 d. pik 

Į J.» Jakubausko sodne puikiai 
žydi “ šampano ” obelčs.^įųJ 
žįėdip randasi ir mažų .^ų^l 
liukų- Keistas dalyk^j4ft"| 
bar žydėti, kuomet jau ant] 
ikitų medžių visai nemaži o-1

1 Kaunas. __ ......... ......... „ . , . .
“Shell- prekiaujanti naf

|tos produktais ir atlikusi | inkstų ir pūslės trubelius, prastą 
I Kaune keletą bandomųjų metiką virškinimą, galvos(
+3—r------.i •—-~-Z I skaudėjimą, svaiguli, silpnus ner-
Į darbų grindimui hiekstal- vus> reumatiškus skausmus, kurie, 
tlioti Laisvės . Alėjoj tieslpermažai sveria, turi vidurių už- 
miesto sodu, o taip pat MaiJklet5^inlą’ visliom et jaučiasi

, .t.1 t įvargę ir negali gerai ntiktmiS< 
romo ir Dunelaicio .gatvėj miegoti. Jei turite bent vieną tų 
ties Lietuvos franku. — yra Į nemalonumu jus turftuftėt į>&-l 
pasmilusi Kauno mięstip I fiuga.T.onft jn
(paskolą miliono litų.. Ši su-ld -----
ma'skiriama, geresniam gat-u’ 

(VMj išplanavimui. ir grindi-į ų 
Lųio meksfaltavįinui. , / L
L j eigų šis firmos u SheD ’ ’l _ 
pasiūlymas bus; miesto tary-|’ 
Kis priimtas, Xaį jau kitą 
pavasarį bus pradėta .įtieks- 
-fąįtū ' (liįinp.0
■Rotušes ai stoties,1

Gegužės Mėnuo ~ Kuh. P.
Žadėikio. K&na ---------- -------50e.

Aritmetikos Uždarinynaa.—25e.

. Vaikų ŪatbymeatiL-Rinki- 
nėds fcdbife uroksltd 50Č.

iį

jhtrtūtoB-AaiSkjfi ’
kelio. Vertė Š. Rikauskąi-^—15e.

. ii" . '

Į Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi- 
joj^H ------A5e.

Ėaldittių ŪtfniHii-** Šavybės 
iVŠ&rėliainš ir gegtižiUčins su 
[gagomis. Sutaisė Matas Gri
gonis -______ ' ■ ' ■ —- -----50c.

Laimė — (poema). Parašė 
[Vaitkus -—«—---- 1------------- 50c.

| Mūsą Tikėjimas—Išaiškini------
mUs pagrindą mūsą-tikėjimo. 
Vertė Jonas M. ; 2 $0c.

Bitininkas. Parąšė Tėvas 
Jemimas Pečkaitis !____ 50c.Į. Lietuvos tanklai^nieido J. 

i' ir B-tė, Katinas^_40b 
hr'if 'i&iuu.

Juoca&AL Kovaa.

u. -. * •

Kaimietis_____________ s------ lOe.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B________ 1________2S^

[ .. . \

i Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas,______________ 5č.

Katoržnikas it tėvynė. Dvi 
I apysakos. (B. Vargšai)

Trumpa Apologetika arba , 
I Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pš- 
rašė kun. V. Zajančauskas—50e. 

I Apsrildmų Komedija. Atsi- 
I tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė LapŠiaus Vai- 

Ikas._________________ ;_____ 100,

Moterystė it Šeimyna. Vertė 
I J. Gerutis ________ 40či
I / • _
| Limpamosios Ligos ir kaif> 
Inuo ją išsisaugoti! Patašė Dt.
A. Vileišis.- .... .. . ____ 50c

I Gamta Pradžiamokslis—ūe- 
I gyvoji gkfntk: žetnB, vanduo, 
J orai. Patašė J. Baronas______500.

Mssų Laikų šventoji, §v. Te- 
jresė, Vaikelio Jfeamr Mažoji — 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ___ __________________ 35e.

Teatrai
Giliukingas Vyras—2 aktą . 

komdija ? parašė S. Tarvydas 25o. 
iBgetųGnąptas. velka- ’1 

mą komedija. Patašė Seiriją f 
Juozukas ____ 25»

Į • • ■ ' *V •

. Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balta—komedijos po i aktą. 

I Parašė Seirijų Jnoztikhs. .35ė.

Ihdegas—Drama 4-riU aktų. 
įVertė Akelaitis.___________ 40A

Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
še Kun. L. Vaicekauskas___ 10b.

Šydų Kat-alius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas -------------------------- -----------30b.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V. — ____ lOe.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktą drama. Ver
tė Jonas Tarvydas , . .Lž..l(W.

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

Dramos:. 1) Germaną; 2) 
Fkbiola-^ nktų; 3) Liutdo 
Stebūklas-*4 aktų; parašė J. 
Tarvydas __________________ 65c. •>
t Vaas trairati dalis is i) 
Pagalvok ką darni; 2) jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko 3. K., D. ir N—jfa.

Vaikų TeStrtl: dalis H: 
Mtirsime paskui; 2) Antann- 
StifcinkS S. K, D. it N._____ 15c.

___ maldakntgm
Pnlkim tttt t^ų-“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Aukso Alto- J > 

>. i
50o

r

15e.

/

S.

t.

)

; 2) Jono •i

».

IfcSaVe&ift:

ntvIgimO p4V><įh>V

t

taiš; viršeliais)

Aui&iko-

•T)

Ėum. PL Jūškaitis.---- 15C.

Kryfftz: Stacijos, 
ųta* Malta G«- 

.BMeHo k Spalių intae- 
Išlaidė kult K. AVA- •

v • x > v wi*'. < j
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V"

j O

Mo-

Co.,

Co.,

-r

Visą gyvenimą

1

» t

-

-A.'

Prasčiokėlis neži- 
iš katro galo pra- 
kaip. nė apie ką

kuris užžavėjo suvirs tris ket- 
virtdalius milijono pirkėją nuo 
sausio 1-mos dienok. Sužinok 
pats kodėl turi tokį pasiseki
mą šiuosmet.

i

■ ■
►a-
V ■

kurio, 
būti pa-

Ateik ir pasižiūrėk šio karo,-—
r

vertybių tinklą.
2

ir

Bet Chevrolet padirbimas nesi
skiria nuo mados ir gražumo. 
Labai lengvai vartojamas—dėl
to kad steering mechanizmas 
yra pritaikytas su bąli bear. 
ings ištisai . . . Clutch ir gear 
shift lever atsiliepia prie ma
žiausio priėjimo ir dideli neuž
sirakinanti 4 ratą brekiai duo
da gerą kontrolę.

M

8JJRIDGE STREET 
Union Trust Bldg. 
315 So. Dearborn Street

ir bendrai ž

no

i

4

j ' *'

ŽENKLAI-

F*. .Ejg.x . . - ■ . , f
Kad apmąstymas yra ge

ras, naudingas ir vedąs prie mą ir gailiaširdvstę, nes jei

T • ' X

, f .e *
\ e.

išganynrC^— su tuom gal 
viens nenorės ginčytis, 

bet, sakys, čia darbinjn- 
kui žimįgųi kalbėt apie to
kius dalykus, kurių jis ne- 

; tųri laika atlikti. Labai igč- 
rai, jei poterėlį kada iš ry
to ^ukdlbi, o ‘ kartais ir ’fo 
nėr kada padaryti .

i 7 Žinoma, kuomet skubi į 
darbą, apmąstymo nedarysi, 
bet. užtai gali tai ^padaryti 
turėdamas daugiau laiko 
Nieko tau nekenks, jeigu ei
damas gultų padarysi kelių 

-minutų apmąstymą. Dūšios 
reikalams pravartu nors ke-

♦ V
lias minutes pašvęsti. O jau 
sekmadieny tai tikrai yra 
laiko apmąstymas padaryti.

-Kiti teisinasi, kacį apmąs
tymas tai mokytų žmonių 
darbas.
notų nė 
dėti, nė 
mąstyti.

Tuoj pamatysime, kad ap
mąstymui nereikia mokslo, 
tik meilės.

“Apsvarsfysiu Tavo Įsta
tymus, kuriuos pamylėjau,’' 
taip atsakė Psalmistas. Iš-

7' j tiesų, kas ką myli, apie tai 
•"*■■■ ir mąsto. Įsimylėjusio ne

reikia mokyti, kaip jis turi 
mąstyti apie numylėtą as
menį. Į visus protingiausius 
pamokinimus jis tik nusi-

—bėk

apmąstyti apie Dievo geni

šypsotų ir atsakytų: “Kal
bėkit sau ką noritej:^.; ge
riau žinau.”

A '*

Taip lygiai, jei žmogus 
myli Dievą, nereikia jis 

- • mokyti kaip turi atlikt ap- 
' , . mąstymą. Jis savaime jau 

viską moka, nes čia ne* pro
tas, tik širdis yra mokyto
jas. Be abejonės, būtų ne- 

% prošalį padaryti keletą 
praktingų išvadų. Žmogui 

' nuliūdusjam, skrupuliatin- 
gam ir linkusiam prie nu
siminimo būtu patartina

nuįsiminėlis yien mąstys a- 
pie pragarą, tai iš. to apmąs
tymo daug daugiau bus ža
los, negu naudos.- Kartais 
tokie ir iš proto išeina, > ir : 
tikėjimo priešams jš to bū
na daug .džiaugsmo. “Žiū 
rėk, — sako jie pasityčio
dami, — prie ko priveda 
karštas tikėjimas.”

Dėl paprasčiausio žpno- 
gaus neišmanymo ir tikėji
mas turi nukentėti.

Taigi visuomet reikia tu
rėti omenėje, kad Dievas 
pirmiau yra Išganytojas, o 
paskui jau Teisėjas. Pir
miau žmogui dovanoja, o 
paskui ima į teismą, tik, ži
noma, jei žmogus to dova
nojimo ieško ir jį priima. 
Privalome tą giliai įsidomė
ti, kad Dievas nė vieno ne
nori pražudyti. Žmogus 
patsai savę pražudo.

Taip pat prieš apmąsty
mą reikalinga nors vienam 
momentui atsiminti, kad 
kalbėsime su Dievu. Tą pa
daręs, žmogus visai kitaip 
nusistatė ir surimtėja, nes 
pasikalbėjimas su Dievu tai 
kilniausias ir svarbiausias 
žmogaus uždavinys. Tuo
met ir mintys lengviau 
plaukia ir geni įkvėpimų 
kupina širdis pasidaro.

Mąstyti galima apie viso
kius tikėjimo dalykus: apie 
Dievo ypatybes, .To meilę, 
gerumą; apie šv. Rožančiaus 
-paslaptis; apie šventųjų gy 
venimus—sulyginti jų dar
bus su mūsiškiais ir pama- 
tvti, kiek čia vra skirtumo 
ir kaip tą skirtumą panai
kinti. Bet ypatingai daug 
yra naudos mąstyti apie V. 
Jėzaus Kančią, nes joje ra
sime karščiausia apmastymo 
šaltinį.

Žodžiu, kas myli Dievą, 
ar bent nori Jį mylėti, tas 
labai lengvai išmoksta da
ryti apmąstymą.

■A ■■ 'L.------- ■ . ■■ fc

pieziauB'Li
Sukaktuves Minint

______ . .T .■ ‘ "'JIkymul Šiuo reikalu jo yr; 
tvirtai užakcenti 
suomemmam gy 
ta prieštarąvina? 
susidūrimai’ gaJ 
krikščioniškam^ __ 
tinkamai sutvarkyti." LKri-

V
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1903 m. liepos 20 d. mirė 
popiežius Leonas XIII. šių 
metų liepos 20 dieną suka
ko lygiai Metai,' kaip 
žmonlj^ j6 zjiėtekW 
jo varitas plačiai* paliko ži- 
nomaš^ rišame1 *' pasaulyje. 
Jojo' mesfoš 'ndejos pasiekė kščioniškoji religija šutei

>ta, kad vi- 
enime ky- 

_ ,,, interesu
‘butiHik

_ gyvenime
x__: .■ Ltt- ?

7/®

••

NEKĄ KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVA 
ARBA Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------ ant-------

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

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
31 Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais.
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas '
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi pusi.. .$181 
Turistine 3 ldesa
(arba buvusia n 
klesa) ...,$122.00 
Į abi pusi.. 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O: 
“ESTONIA”__________________________________Spalių 8-tą
'POLONTA”__________________________ _____ Spalių 24-tą

Sa Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę

- BALTIC AMERICA LINE
NEW Y0RK, N. Y. 

Pittsburgh, Pa. 
Chieago, Ulmow

I ”* N .. \

L

žmonijos širdžių gilumas 
ir čia praskleidė gražiau
sius krikščioniškojo gyveni
mo horizontus. Todėl šia 
proga jojo asmenybė visur 
ypatinga pagarba minima. 
Prisiminkime jį kaipo savo 
Tėvą, krikščioniškosios de
mokratijos-įkūrėją nors ke
liais trumpais žodžiais.

■ Kas buvo Leonas XIII 
žmonijai ? Jis buvo tikra
sis pasaulio mokytojas, ge
rasis tautų ganytojas, žmo
nijos tėvas, socialių proble
mų sprendėjas, visuomeni
nio gyvenimo reorganizato- 
rius, krikščioniškosios sie
los veidrodis. Jis’ buvo di
dysis genijus, permatąs gy
nimą iki pat dugno ir nu- 
tiesęs jam aiškų, tiesų kelią 
į tikrąjį gyvenimą. Jojo 
veikimo tikslu buvo duoti 
pakrikusiam žmonijos gy
venimui tvirtą atramą^ į- 
pinti jį į amžinai nesikei
čiamųjų 
Savo idėjas jis 
darbais ir gyvu 
raštais.

Pagrindas, ant 
nusistatymu turi 
statytas gyvenimas, tai yra 
krikšėion iškuls : auklėjimas 
Didžiausią paklaidą daro 
tie, kurie nori neleisti Kris
taus įstaigai Bažnyčiai - 
reikšti savo įtaką visam 
plačiajam gyvenimui, ypa
tingai ir jaunuomenės au- 

kurial re- 
niekumet 
Bažnyčia 

mokytoja,

klėjimui. Tauta, 
ligija išplėšiama, 
dora negali būti, 
yra geradarybės
doros nepamainoma saugo
toja. Čia dorinis gyvenimas 
randa nesugriaunamą pa
grindą, čia valia semia stip
riausius savo pajėgumui 
motyvus, čia duodama gink
las blogui parblokšti. Taigi 
sukurti nesugriaunamai 
t v irtą k rikšči on iskąją ^pa
saulėžvalgą yra pagrindinis 
katalikiškojo auklėjimo tik
slas.

Popiežius Leonas XIII 
savo raštuose duoda pagrin
dinius dėsnius katalikiškai 
sociališkai politikai, kurią 
pats pavadino krikščionišką
ja demokratija. Jo pareikš- 
foš sociales tvarkos ir sočia-' 
lės "etikos linijos palieka 
kertiniu akmeniu krikščio
niškam socialiam susitvar- 

X,

kia visiems žmonėms vieną 
aiškų gyvenimo tikslą. Vi
si yra Dievo galybe sutver
ti, visi yra .'Dievo garbei 
skirti. Krikščioniškoji eti
ka žmogaus asmenybės į- 
kainavime jokio skirtumo 
nedaro, kaip lygiai nežino
ma jokio skirtumo žmogaus 
sielos atpirkimui. Iš čia se
ka reikiamas žmogaus ger
bimas ir reikalingumas 
kiekvienam žmogui turėti 
visuomenėje sąlygas, kurio
se galėtų tarpti jo gyveni
mas.-

Žymi dalis popiežiaus Leo
no XIII pontifikallško vei
kimo pasireiškė tautų gany
tojiškam darbe. Jis yra ge
rasis tautų ganytojas. Jis 
griežtai pasmerkia tautišką 
egoizmą, šovinistišką ne
apykantą, o jų vieton pasta- 
to krikščioniškąjį meilę. Is 
čia seka kiekvienos tautos 
dorovingumas ir teisingu
mas santykiuos su kitomis 

r kautomis. Iš čia seka ir silp
nųjų tautų apsauga. Ten, 
kur tauta pasistačiusi sau 
galutinu tikslu materiale 
galybę, ten ji bus karo su 
kitomis tautomis nuolatinia
me pavojuje.- Jeigu tokių 
autų tarpe ir viešpatautų 

taika, tai šis taikos metas 
bus ginklavimosi metas, ku
ris galop susilauks karo bai
senybių.

Be to tefika čia kariu pa
stebėti, kad Leonąs XIII 
tautų taikingumui yra daug 
nusipelnęs ir savo asmeni
niai konkrečiais žygiais tai
kai įsiviešpatauti.

Popiežius Leonas XIII 
kartu buvo ir didelis valsty
bininkas. Jis čia pasklei
džia naujosios dvasios. Mo- 
demiomsioms valstybinės 
teisės teorijoms, kurios val
stybiniam gyvenimui galuti
no autoriteto ieško pačių 
žmonių tarpe, priešpastato
ma krikščioniškasis valsty
bės supratimas. Autorite
tas,- kuriam ir žmonės ir 
valstybės nusilenktų, turi 
būti iš viršžmogiškos esy
bės. Kaip valstybės, taip 

onijos gyveni- 
aremtas rie-

Skirtumas Gražumo
r~- *»-’ .* .?■'■. « -k 4

Sujudinantis Veiklumas ir-Nuostabus Taupumas'

TheCOACH
*585

lh£S%.*495
..*595

£ttfr...‘675
7Xc Coavcrtibla

Thc ImpettaEfn -f —Uodaa ..TO 715
Vdlfry Trach *520

. Į Oaly)
Ląftt Driftery *375 

' (CfarairOBb)
1 Ali pricrr^^K Mint

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

Savaitė po savaitei ir mėnesjs 
, po mėnesio Didesnis ir Geres

nis Chevrolet įsigijo didesnį ir 
aukštesnį išgarsinimą—iki šios 
dienos yra pripažintas visur 
kaipo tautos pirmas pasirinki
mas dėl 1928 metą!

Nei jokis Chevrolet pirmiau ne
buvo taip primtas kaip šis— 
dėlto kad^nėjoki s karas nebu
vo toks pritraukiantis jo gra
žume, padirbime ir taupume 
už tokią žemą kainą kaip šis!

Jo gražus Fisher bodies, ilgi, 
žemi ir smarkūs. Nudailinti į- 
vairioms spalvoms pritaikini
mui su šią laiką madomis.

v

Chevrolet Motor Company
Z 7-

VJ

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

ARLINGTON: Arbngton Auto Co.
450 Massachusetts Are.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Haneock St. i

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

*CHARLESTOWN: Stanley narlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

RAST BOSTON: Warnock-Lynch 
tore, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med- 
ford. Sguare

MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY HILLS: Stack & Mc- 

Adam Ine

NEWTON: StuarJ Chev. Co., 431 Wasb- 
ington St.

NONANTUM: 811ver Lake Chev. Co, 
444 Watertown St.

NEWTON HIGHLANDS: lVoo<lworth 
Motor Co.

HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė.

MAI.DEN: Frame Motore, Ine., 144 
Exchanpe St.

DORChESTER : Columbia Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(L’phams Comer)

NORVVOOD: Fenton’s Garage 
QUINCY: Washington St. Garage, Intt, 

216 Washington St
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, Washington St
EAST BRAINTRE^fc: Clnrk & Tnber 
EVERETT: MelaHson Bros., Ine., 

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

Hlll Avė.

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
• r

AUTHORIZED CHEVROLET BEALERS

EAST MILTON: Alfred East 
WKST JtONBURY: Mt. Hope

Sules, 1782 Centre Si
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet 

458 Blue H1U Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine.
REVERE: North Shore Chevrolet 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sįi 

415 Hyde Purk Avė.
IVAKEFIEI.D: Malu St., Chevrolet 
U’AI.POLE: IValpole Auto Stn., 

19 Stone St.
VVALTHAM : Robert G. Pense, r I 

703 Main St. j ,
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Otų * 

647 M t Aubum SL 
(WEST NEWTON: W. J.
50 Davlg Avė.) 
1VINTHROP: Gordon G. Fu
57 Putnnm St ’ j

1VOBURN: Lyneh Motor Sales,
40 Wlnn.St

I IR is 

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

DidžtaaSftr Ic GrelPMSin 
Vokiečiu GarlaivĮn 

C O L U M B U S 
arba IkKnO n^oe

Tik 8 dienos vandenin
Pnikija 3-ėioa Ueeos kamba

riai—tik miegamieji
Pas bile vietinj agentą arba 
65 STATĖ ST, BOSTON 
NOkTHGERMAN 

LLOYD.< •
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mas turi būti 
sikėičianiaiš, 
dėsniais lex aeferna. Taigi 
tezė, būk valstybė yra vie
nintelis teisės šaltinis kata
likiškai pasaulėžiūrai vra 
griežtai atmestina. Čia iš
kyla prigimtosios teises 
klausimas, stovinčios virš 
valstybinės teisės. Valsty
binė teisė negali įžeisti žmo- 

e •gaus prigimtosios, naturalės 
teisės. Yra viena naturalė 
teise per kurią kalba Die
vas. 'Dėlto ji riša visus, 
kurie tik žmogaus pavidalą 
turi ir riš tol, kol žmonės 
žmonėmis paliks. Žmonės 
nAturalės teises neišrado ir 
dėlto jie jofc keisti negali.
Tai prašoka žmogaus pajū-srityse. Jis

21, *-■ • «.

rūpinas šv. Ražančiaus ir 
Jėzaus širdies gerbimu. Jis 
ruošiasi ypatingu iškilmin
gumu atšvęsti Nekalto Pra
sidėjimo dogmas paskelbi
mo penkių dešimtu melu 
sukaktuves.
jis stengiasi persunkti kri
kščioniškąja dvasia, Kris
taus socialę viešpatystę Įgy
vendinti Kristus, kaip die
diškasis širdžių atpirkėjas, 
turi būti kkip kiekvieno at
skiro asmens, taip lygiai ir 
visos visuomenės savo Ka
raliumi išrinktas. Kristaus 
viešpatystė turi apimti žmo
gaus ir žmonijos gyvenimo 
vistimą.

Šita didinga,^-geųiali sie
la, kuri viso gyvenimo pul
są pagavo ir jį reguliavo, 
kuri į visas sunkiausias pro
blemas savo aštriu protu i- 
ėjo ir jas garbingai išspren
dė, tai buvo popiežiaus Tk'o 
no XIII siela. Jo minfvs 
ir šiandien skaidrina sun-

Minint 25 metų jojo na 
ties sukaktuves tenka 
viena pageidauti, tai k 
jojo pareikštom mintim 
gyvendinti rastųsi ku 
giausiai karžygių.

“Kr. Demokrat

“Jei gyvensite kūniškai, 
si te; o jei dvasia, marinsit 
darbus, būsite gyvi. ’ ’ (Rom. 8,

gų ribas. Prigimtoji teisė 
tai yra amžinasis įstatymas, 
protingom esybėm įgimtas, 
lenkiąs žmogų prie jam 
skirto tikslo ir šia kryptimi 
tvarkąs jo elgesį. Prigim
toji, naturalė teisė, tai yra 
Kūrėjo ir pasaulio Valdyto
jo pačio Dievo amžinoji Iš
mintis. Tuo pats Dievas 
užbrėžė valstybei ir visuo- 

i—pagrindines linijas.
Valstybės pajėgą rubežiuo- 
ja žmogaus asmenybė, nes 
žmogus yra aukštesnis už 
valstybę. Žmogus teisę pa
laikyti savo esybę įgavo 
anksčiau negu tapo valsty
bės nariu. Kiekvienas at
skiras asmuo tari jam , Die
vo suteiktą ; teis^. pilnam 
savo asmenybės išvystymui, 
savo gyvybės ir savo esimo 
apsaugojimui. Čia glūdi 
šeimynai kurtis ir išsilaiky
ti teisė, tėvu teisė spręsti 
vaikų auklėjimo reikalus.

Savo apaštališkąjį darbą, 
popiežius Leonas XTII va- kųjį šios žemės gyvenimą, o 
ro didėliu uolumu ir kitoao

LIETUVOS

isu atsidėjimu
jis Štai jau 25 metai, kaip 

Amžinojoj tžvpičj.



sieke 4/ milijardą zlotų. Len

Gurklianiskis

tai kovai reikia jėgų, pasi
šventimo, ištvermės, darbo 
ir kapitalo. Nuo šiųmečių

į t&lS< 
tus tik ką buvo

Amerikos “Monroe Doc-

audrų nukentėjusioms grę-l 
šia ne tik badas* ir skurdas, 
bet epidemijos ir maras. 
Reikia, ir tai neatidėliojant, 
skubėti su pagelba. Raudo
nasis Kryžius ir kitos ant 
greitųjų susitvėrusios šelpi
mo 'organizacijos skubotai 
šelpia nukentėjusius ir 
prašo aukų. Aukos jau plau
kia ir plauks * gausiai be 
skirtumo tautų ir luomų ir 
žaizdos audrų padarytos bus 
užgydytos, kiek jas užgydy-

> ti galima, bet didžiausia 
. nauda bus patiems šelpei 

jams, jei gamtos audros pa- 
kad. jų

” ištartas prieš šimt
metį buvusio Prez. Monroe. 
tapo labai reikšmingas, ir 
iki šiai dienai tos reikšmės

Foster. Toks dalykas čia 
tiesiog neįmanomas. Čia pi
liečiai “nelikviduotų” savo 
galvi j nė vienai minutei,

medžiaga. Vajaus pradžioje 
nutarta ""sušaukti susirinki-! tr/ne 
mą Ekzekutyvio ir “Ad- 
visory”. Komiteto kartu.

a • . Kep.

p4čių’ gaiuianros au 
karai Įg neapykanta — da 

ro kurkas .'daugiau žalo!

Konstantinas Stasys
■ •

Sekretorius'— / ?
Rapolas Mackevičius

- _____ ,----------- ;_______

Pamažu įsigalėjo ruduo. Buvo rugsėjis. 
Dangus kuone kasdien būdavo apsiniaukęs, tik 
retkarčiais L mažai valandėlei prašidriekdavo 
tirštps^yjrš medžių karančios debesų miglos.

I
Į' Nėsttrirt^d vasarojaus tikučiai, kiaurai Ketaus 

Ir vėjo, kurs galėtų kiek api-

Pačiu vidudieniu ėmė retėti palšos lietingos 
debesų miglos ir saule, nors ne iš aukšto, šypte
lėjo pro ageltusių beržų viršūnes. Tik neilgai 
teko džiaugeis; praėjo valanda,—dar smarkiau 
subruzdo šiaurys ir saitas deginantis lietus Įti
nai pageltusius mdežių lapelius kapojo.

Palangėje^iaudiries pastogės stotėjau ir tė- 
myjau. Priešais anl kiemo,! palinkę, liethus pla
kamos, suklupo nepefžvdėjęgfdės.

Ir vėl Apstojo lyjęL J Atsitraukiau nuo palan
gės, priėjai! prie vietų# lysvės su baltais ^pla
čiais žiedais nastarnių. Pasilenkiau nusiskinti 
—tikxžiūriu, ant žiedų nutūpė šlapios ir visai 
sustingę nuo šalčio bitės. '

Matyt, vargšės neturėdamos Užtektinai Žie
mai ląaisto^ fefltą, vėĮyvą rudens dietlą, Vidu d i e- 
ni« piafciMiBliui nuAviMls, m dįfeffiir pavojam 
leidos mništn'iėSkrrti.

r Alai randa

HeT
t-* J griovimo ir žudymo ial- 
e^įą Uraganams atėjo toma- 
Mtai. Tornadai gana papras
tas reiškinys vidurvakarinė- 

Lįb valstijose, kaip pa v. Ar- 
^.kansas, Kansas, abi Dako- 
f tos, Minnesota, N ebraska. 
L*Dlinoisro valstijoje tornado 

retenybė, bet šiemet at- 
*į$ankč ir šioje valstijoje. 
frfljjfrnado ištiko Rockfordą.

1ĮL Kaip tik tuo pačiu lai- 
< Jlter kuomet uraganas siau- 
-IfePorto Rico saloje ir, jei 
PJdek būtų pakrypęs į vaka- 
įkįtiSr daugiausiai būtų į nu- 
į^phtėjusi Roekfordo įietu- 

f Toriiūd^ pe- 
t ^fijoper pietrytinę miesto 

lietuvių gi kolonija yra 
^įfettakĄrin^je miesto daly.

KAikurieihs mūsų skąity- 
ytfcgains gal nevisai aįšku, 

skiriasi uraganas nuo 
^■iįtfnado.'tTraganu vądbia- 
ĮįS^Jabui smarkus vejasi sle- 

flįfritM ' taikiai« vfrš, - ŠĮihto 
pįSsHit) greitumo ir pinantis 

£Wia juosta., Piv. dąbai-

perdrėkti, 
flsti,—kaip tik nebuvo.

. Gėlės, kurios per .vasaros kaitras nespėjo 
peržydėti, dabar pavėlavę nuolatinės rasos ir vė
sių nakčių drebinamos, nubalusiais žiedąisžy- 
d?ję įr vjs negaljjb perfydė^r Į J: jį i, į,. , f. 

pat 'nejaukių rugsėjo dieną lip- 
įeratojęs lyti. Šiaurys vėjus, lig- 
idėjo busti. Oras b^o 8flfesms

08 nenukąstų žiedų, k 
knibinėja ir bando ra

rus šiaurys užpučia nejauki], žvarbi] lietų,—o 
jos vargšės čia jau ir sustingo.

« • ■ " ■ 7 > < A įĄ
Sustingo, nors ką tik manė:—parnešim mes ' 

dučio į lizdą savosioms; o čia dabar ir jų pačių .. 4 
grįžtant nebesulauks!., (
- __-=^ Viešpatie!—nejučioms atsidusau, vis lai-___
kydamas baltą didelį žiedą, ant kurio buvo su- š 
Stingus maža darbšti bitutė.—Viešpaty kertei- r 
gi jos turi žūti, tos vargšes darbininkės, i* ba- 
do?!.. Juk Tu teikei vasarą^ kaip ir kasmet, j® 
daug žiedų, nesigailėjai s kaiščių,karštų saul&l ~|Z 
spindulių ir visko, koTavo kūriniams būtitūii 
reikalinga.

O Štai jos, tos"nekaltos biteles, ant žiedu nu* 
tūpę iririta... " V’ <

Aš vis laikydavai! giedą stojau, X
naujo dulkeno, darės tamsiau, nejaukiau. O 
lietaus rasos permerkto* gėles kaskart hhimi

Pasirodo, kad

Kilo

■p- 
n

■

i

Tas

Flo-

ko sugriautą.
Dar nepraėjo nei dešim

ties metų nuo to laiko, kai

atsibodo italams ir sekan
čiuose rinkimuose gali gauti 
balsų didžiumą ne fašistai, 
bet kuri kita partija. Mus- 
solini yra pasirengęs prie 
to neprileisti ir. skelbia nau
ją rinkimų ukazą. Nauju 
parėdymu einant parlamen
to atstovus nominuoja fa
šistiniai darbininkų ir darb
davių sindikatai. Vyriausio
ji fašistų taryba pasirenka 

į iš jai pristatytų kandidatų 
[skaičiaus jai patinkamus 
l žmones ir piliečiams telie
ka juos patvirtinti, arba 
atmesti balsų .didžiuma. Kas 
bus, jei atmestų, Mussolini 
tuo tarpu nesako. Mussoli- 
nio manymu tuo būdu fa
šizmo persvara bus užtik
rinta ateity. Klausimas: 
kaip ilgam? ir jeigu tauta 

[negalės juo nusikratyti rin
kimų keliu, tai kokiu keliu?

Dabar įsivaizduokim ką 
nors panašaus J. Valstijose. 
Sakysim Hoover ar Smith 

I bandytų padaryti ką nors 
panašaus, o gal Heflin, ar

tai ir ne tūkstančiai žmonių I 
žuvo, bet desėtkai milijonų ; 
turto-išnaikinta, ne už mili
jonus, bet už milijardus iri 
nuo tos audros tebekenčia ne 
tik žmonių turtas, bet ir jų I 
neapykanta užkrėstos sielos.! 
Jau dabar visiems' aišku, I 
kad tikrumoje pasaulinio! 
karo niekas nelaimėjo; taip 
vadinamieji pergalėtojai 
skaudžiai moka už pergalę] 
lygiai su tais, kuriuos nu
galėjo bet tarptautinės ne
apykantos ir keršto liepsnos 
sunkiai gesta ir ginklai te- 
bebarška. Gal gamtos au
dros padės išblaškyti keršto 
audras. Tiesa gamtos ka
tastrofų pasauly niekuomet 
netrūko, bet tankiausia jos 
būdavo toli “necivilizuota
me” pasauly: Kinijoj, Indi
joj. Japonijoj. Dabar jos 
ištiko mums artimą pasaulį 
ir gyvai kreipia civilizuoto 
pasaulio dėmesį į reikalin
gumą jungti, ne kiršinti jė- 
gaskovai ne žmogaus su 
žmogumi, tautos su tauta, 

» bet žmogaus Su gamta. Ir

’> .*/..

■‘u

rašo “Dz. Vil.”t-

' *r«l/

rc
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ei
nant partija, gavusi dau
giausia balsų rinkimuos^, 
turi parlamente du trečda
liu atstovi]. Fašistai, žino
ma, gavo daugiausia balsi] 
ir tuo būdu gavo du treč
daliu atstovų. Be ilgi] ce
remonijų išvaikius • opozici- 

užsibaigė pasaulinė audi'a,|jųs didžiumą, parlamentas 
kurią žmonės patys buvo sa • I faktinai susideda veik vien 
vo nelaimei susikūrę — pa- iš fašistų, 
saulinis karas. Ilgesnė ir Mussoliniui ir to negana, 
kurkas blogesnė buvo toji pi8 dabar sugalvojo dar

Baekatyrio k-te ir di- 
rektoriit susirinkimas / -
Pirmadienio vakare Šv. 

Jurgio par. salėje buvo Šv. 
Kryžiaus ligoninės Vajaus 
Ekzekutyvio Komiteto ir 
Labdarybės Sąjungos direk
torių svarbus susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo JO 
Malonybė Pralotas M. L. 
Krušas.

Šiame susirinkime išklau
syta platus vajaus vedėjo p. 
L. Šimučio pranešimas, is 
kurio paaiškėjo, kad prie 
'jaus ir prie ligoninės pa- 

J • smarkiai yra 
ruošiamasi. Sudaryta sky
riai, organizuojami aukų 
rinkėjai, ruošiama reikalin
ga literatūra, vedama plati 
publikacija spaudoje. Pra
nešimas ir risi planai vien
balsiai tapo ųžgirti.

Svarstoma dovanų ankų 
rinkėjams klausimas, 
įvairių sumanymų. Nubirta 
paskelbti Populiarumo Kon- 
testą, skiriant rinkėjams ke- 
liasdesimts dovanų.

i Ekzekutyvis komitetas pa
pildyta dar vienu asmeniu— 
būtent, architektu, p. M. 
Žaldoku. “Advisorv” Ko- 
mitetas paildytas Dr. Her- 
man N. Bundesen.

Dėl ligoninės daktarų šta
bo direktoriai dar kartą pa
sisakė, kad jie yra griežtai 
nusistatę, kad štabas būtų 
sudarytas iš lietuvių dakta
rų. Šį klausimą nutarta ga
lutinai išspręsti ir visuome
nei paskelbti. -a

Į šį susirinkimą atsilankė 
ir Dr. S. Brenza, kuris f- 
nešė daug gyvumo ir davė, 
naudingų patarimų. ~ "
' Vajus nutarta pradėti 
tuomet, kai visiškai prie jo 
bus prisiruošta, pagaminta

bet. užtat paleista įpaųjasnę “reformą.”
rkas dau- pasaulį audra. Ten ne šim-būti, kad fašistat-jąit šventinimo

AGANŲ IR TORNADŲ 
B' KATASTROFOS
’sęg'Aiemet vasara baigiasi la- 
įtiąi audringai J. Valstijose 
tja^Vakarų Indijos salose, 
e^raganas baisiai sunaikino 
Hlh Valstijų globoje esančią 
£JBorto Rico sala.

šisai dolprųęntps' ®

;tl---- ----

nenustojęs; tik kai anuomet 
ta reikšmė buvo. Amerikai 
naudinga, Europos ir kitų j 
pasaulio kraštų valstybes UŽ- 
drausdamas bet, kokią Ame-;^® 
tikos (Pietų, Centralinės ar >||| 
Biaurės) dalį kliudyti, da- 
bar, deja, atbaidęs svetimų 
žemių, kišimąsi (kas ii .buvo ■ 
šio pareiškimo pirųiaejlis 
tikslas), i” 
tampa gana daug piktumui 
nepasitenkinimų priežastii 
iš pusės tų pačių Pietines W 
Amerikos valstybių, kurių 
naudai jis ir buvo sustatys 
tas. Ne be reikalo šios val
stybės skundžiasi pasauliui 
“Monroe Doctrine” kenks

.. _■ i ■ 

mingumu. Antai, J. V-bes 
laiko savo pareiga tvarkyti 
beveik kiekvienos šalies vi
dujinius reikalus; net prie 
to prieina, kad savo kariuo
menę siunčia mažesMčsna 
valstybčsna jėga jas privers
ti elgtis kaip J. V. norį. Šio 
paternalizmo pasekmės buvo 
šių valstybių kreipimasis į 
Tautų Sąjungą su prašymu 
tą Doktriną išaiškinti. Bet 
bijodama J. V-bėnis neįtik- 
ti, Sąjunga aiškiai nenori 
kištis. Įdomu, jog kandida- 
tas į prezidentus, Smith, pa
sižadėjo pakeist visą taktiką 
šiuo žvilgsniu, ir toliau ten__ _
nesikišti, jei rinkimus laime- 
tŲ*

Valentinas Matelis

LAIKINOJO VILNIAUS LIK 
TUVIŲ K-TO TELEGRAMA M 

TAUTŲ LYGAI DĖL 
“RYTO” DR-GIJOS

; f SEĮGNARUOS .
Ženeva,
Tautų Lygos Sekretoriui 
Si r Drummondui.
/ Lenkijos valdžia 1927 me
tais politinės, represijos ke
liu prieš lietuvius uždarė 
vienintelę lietuvių mokytojų 
seminariją Vilniuje, ir šiems 
metams neleidžia atidaryti. 
Mokiniai lieka be1 mokslo, 
lietuvių visuomenei neduo
dama galimybės ruošti mo
kytojų pradžios mokykloms, 
lietuvių liaudies mokyklos 
via uždarytos neva dėl ne
kvalifikuotų mokytojų. Mes 
prašome Sekretoriatą' susi
rūpinti lietuvių mokyklomis 
Vilniaus krašte, labiausia 
“Ryto’ ^Draugijos lietuvių 
seminarija Vilniuje. Drau- ^ 
gija V Ryto” užsiima tiktai 
švietjmo darbu. . :.T ag

Vilniaus Lietuvių Korinte- JŽ 
to Pirmininkas — .**»

> * ŽnflJšftį " ktfribmls patinka 
Į diktatoriai ' 'ir diktatorių 

|Kw] tvarka. Yra tai daugiausia 
įHBltie žmonės, kuriems dikta- 

5 (torius užfundijo arba pie- 
ri jtus, arba medalį. Jie patys 

®aaB*| negyvena ir nemano gyventi 
Į po diktatoriif globa, bet ra- 

=»|rniai gyvendami J. Valsti- 
T į jose garbina Eur opos tiik; 

_ Įtatorius. Kažin kaip jiems 
------(patiktų, jei J. Valstijas val- 

Jdytų Mussolini mussoliniš- 
Ikai.

daug šimto mailių pločiu.! Pirm išrinksianCdabaiti- 
Tomado yra tai oro sūku-lnį parlamentą, Mussolini iš
rys einantis siaura ir neil-| leido įstatymą, kuriuo 
ga juosta, bet tornado smar
kumas yra dar didesnis.

Spėjama, Pav. Rockforde didžiulė ke- 
tenai žuvo apie 10()O Rų aukštų mūro dirbtuvė li- 

Hs-žmonii]. ir turto sunaikinta 
P^daugiau nė už 100 milijonų 
^ dolerių. -Dar ne taip senai, 
^OiesMk 30 metų atgal tą pa- 

čią salą buvo ištikusi pana-
^įsLnelaiinė. Tuomet nebuvo 
^padaryta tiek daug nuosto- 

kiek dabar,
žmonių žuvo kurkas

g giau, nes, apie 5000.
B&pats uraganas pasiekė 
^įįidą ir gerokai • apgriovė 

kaikuriuos miestus, ypač 
®Jpest Palm Beach. Čia ir- 
^gi žuvo keli šimtai žmonių. 
lĮsJMnrvo nuo to paties uraga- 

ir Pietų valstijoms, bet 
jos nukentėjo palyginamai 

daug. Uraganą lydėjo 
parkus lietus. Lietaus 
ląrkumą galima įsivaiz- 

'Jduoti iš to, kad vieną dieną 
'prilijo virš septynių colių! 
> Dar negreitai tesužinos, kiek 
'tiknonių bus žuvę nuo ura

gano, bet jau dabar spėja- 
kad bus žuvę netoli 
i] tūkstančių.

bet italai, ? 
lietuviai, rtų 
viduoja” snį 
ka nesiprieši 
juos galvotų 

galvai 
rių kokiųo tai IStii 
tu! Kodelt ' Lai pats skai
tytojas į tai atsako. Kodėl 
viršminėfos tautos pašiduo- 
da diktatūroms ir kodėl 
diktatūra beįmanoma >T. 
Valstijose? Skaitrtojas 
lengvai į tai atsakys, kuo
met pagalvos, kurios tautos 
piliečiai yra apsišvietę: J. 
Valstijų, ar Italijos, Ispa
nijos, Lenkijos, Lietuvos ir 
Rusijos? Kurių tauri] yra 
tamsūa? —-—- ---- -----------
  • >

- . -j -'. -•

' - '.v*-r"

PasasiMs karas buv.o be 
galo daug nuostolių priežas
timi, bet vis dėlto be naudos 
visai ir nepasiliko. - Vienoj 
ypač srity , jis "buvo vaisin
gas. Prieš karą nebuvo jo
kių tarptautinių tarybų ar 
draugijų karą vengti. Tiesa, 
buvo Haagos Tribūna

I

•J Ji

s f>i* a

ą v -
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(Tarptautinę Teisę aiškin
ti), valstybėms tarpininkau
ti; bet ir tai tik'jums pra
šant, be jokios prievartos. Į- 
sikūrė dabar Tautų Sąjun
ga ; Kellogg ’o prieškarinė 
sutartis daugybės valstybių 
pasirašyta ir bendrai, žmo
nijos ūpas pasireiškė visais 
galimumais karus vengt — 

Tnef priverstiną taikymąsi į- 
vedant. Yra, žinoma, žmo
nių kuire juokiasi iš tų pak
tų; esą jie tik nerimti žais
lai, ir žaislais liks, be nau
dos. Tačiau, kad įtakos pa
darė šie bandymai gali liu
dyt net ir minėtas šiose skil 
tyse Anglų-Prancūzų Laivy
no sutarties istorija. Iš pra
džių slaptai suderėta ir pasi
rašyta, ji sulaukė ir J. V-bių 
ir Italijos neprielankumo, ir 
vien dėlto viešai bus pa
skelbta ir ar visai dalyvių 
atmesta, ar pritaikinta pa
saulio norams.

merikos pereitais metais 60 
milijonų dolerių. Varšuvos 
miestas — 1G milijonų dole
rių. Aukš. Silezijos kasyk
los — 11 milijonų doL, Poz
nanės miestas — 2^. mil. 
dol. — visi tie pinigai senai 
išplaukę į užsienį ir apie 500 
mik zlotų nepritenka. Pas-

Szkodos, Czeeot ir kitose 
dirbtuvėse galutinai ištušti
no Lenkijos iždo aukso at
sargą. Jei dabar kas išmai
nyti] iš karto Lenkijos emi
sijos banke 20 milijonų zlo
tų, tai aukso atsargos visai 
nelikti]. Lenkijos miškai už- 
parduoti užsienio firmoms iš 
anksto 20—25 metams.' Di
džiuma cukraus fabrikų iš
pirkta svetimų firmų. Iš
pirkti ir užstatyti visi žiba
lo šaltiniai. Visi Lenkijos 
Banko turtai yra ne savi, 
bet svetimi, paskolinti. Sko
los -auga, užsienio kapitalas 
griebia Lenkiją už gerklės 
ir netrukus ne lenkai, bet 
tas kapitalas valdysiąs Len
kijoj
Rudeniui perspektyvos dar 
labiau blogėja. Ja vi] išvež
ti vįsai nebus; miško ekspor
tas sustos. Čekoslovakija pa
kėlė muitą įvežamoms iš 
Lenkijos kiaulėms ir visai 
uždraudė įvežti galvijus. Ak
meninio anglies eksportas 
baigia sustoti, anglis anglis 
išstumia lenkų anglį iš pre
kyviečių. Tuo tarpu aštrė
ja opozicija valdžiai. Šiomis 
dienomis Lodzėj uždaryta 
Lenkijos Laisvamanių Są
junga ir suimta keletas tos 
Sąjungos narių. Jie kaltina
mi sąmokslo ruošimu prieš 
valdžią. Lenkijos spauda la
bai daug tašo Apie ukrainie
čių karo organizaciją, kurios 
veikimas turi būti dabar la
biau jaučiamas, negu kada 
tiors. Gudų organizacijos 
slegiamos. Amnestijos keliu 
paleistieji iš kalėjimo Hro- 
mados nariai vėl ieškomi.

“Rytas”

Bet tiesos žodis tikrai bu
vo ištartas kuomet pasakyta 
jog valstybių tarpe nieku 
būdu negalima laukt karų ir 
visokių nesantaikų nykimo 
kol atsiranda atskiri] žmonių 
tarpe tiek kivirčių ir riau
šių, kiek dabar. J. V-bėms 
ypač gėda vidujinės tvarkos 
stovio kuone visiškas suiri
mas. Visada būta aiškiai do
rų ir aiškiai nedori] grupių 
visuomenėj. Bet dėka ištvir
kusių politikų pirelarikumui, 
ir paskatinti Prohibicijos Į- 
statymui dorų žmonių pra
sižengimais, kriminalistai 
šiais laikais neginčijamai v- 
ra sukūrę tikrą “šėtono ka
raliją” žemėj. Valdžios tar
dymai parodo kad jų subur
tos gaujos stebėtinu smarku
mu tarpsta ir plečias; netei
sėtų “karatų” esama kiek
viename mieste, kurie savo 
neteisėtų jėgų pagelba įbau
gina gerus piliečius, amat- 
ninkus ir ptofesijonalus. ir 
nuo jų renka mokesčius už 
“globojimą.”



V. Rimša

lokolas

poptW

kad sveikatos

- RAGUOS VALDYBA
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Amerikos lietuviu. Uom

) Šventadieniu Šventimas

kun. S 
pirmininkas, J 

sekretprins, Q. Si 
iždininkė, P. Alau

iždo glo

rengėjai plačiai 
savo kolo- 
žmoniu

biamai Vilniaus lietuvių, 
stovei gelbėti ir jos pral 
niai misijai visame pade

Kadang gerbiamoji afe 
vė jūromis plaukdama c 
eiai suvargo, taigi kiek-; 
silsėjus pas vaišingą EU 
beth’o lietuvių klebonų £1 
biamą kun. J. Simonaitį^ 
sis lankyti lietuvių kokūŲ 
ir gyvu žodžiu supažind 
su pavergtųjų lietuviuką 
timi lenkais užgrobtu 
kraštuose.

Gerb. atstovės p. E. Vi 
šienės lietuviij kolonijų! 
kymosi maršrutas bus ’ 
skelbtas vėliau., r?' 

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

" EASTON, PA. /Jįg
LDS. 40 kuopos susirinkimas J 

vyks spalių 7 d., tuoj po ša#w 
šv. Mykolo parapijos svetaft^ 
Malonėkit visi nariai atsilankai 
jr ąięnesines mokestis. užsimokSt 
nes po vasaros vakacijų liko'SŽ 
vilktos. '

M. SotumU

viečia VM 
-X-

C. BB00KLT1J, F. į

M
) 23 d. tuoj
S. 10 kuopos mSn 

susirinkimas. Kviečiame gt 
sueiti, nes turime keletą sv 
sumanymų. Atsiveskite ir 
draugus (es) prirašyti Vii

NEW HAVEN, COim.
LDS. 28 kuopos mėnesinis si 

rinkimas įvyks sekmadieny,. F 
sėjo 23 d., 1 vai. po pietų, l 
nytinėj svetainėj, 339 Greefe 
Kviečiame narius (es) ateiti. G 
proga užsimokėti duokles.

5 amjsok,W
LDS. BB.toskuop^fritei

Kazimiero Sraniūntf namui 
num.l2Wat4rvSt,.O 
gal < ir draugės, malonėki 
ateiti į šį susirinkimą, nes 
svarbių reikalą kuopos e 
Taipgi malonėkite atėję ufc 
ti, kurių yra užsivilkę taė 
duoklės. Be to.psgridanjMf 
nariai ateidami ‘ai 
draugus 
nizalijos.

-č" Jam 
5/^ Vembrė

— subdiakonu, J. Jakaitis /— 
ceremoniariumi. Pamokslą sa
ko kun. S. Vembrė. Delegatai 

------ ir vietinės kuopos nariai eina 
in corpore prie šv. komunijos. 
Laike šv. Mišių gieda šv. Ka
zimiero bažnytinis choras, ve
damas pno J. Žemaičio.

Pirma Seimo Sesija praside
da šv. Kazimiero mokyklos sa
lėje. Seimų atidaro centro pir
mininkas kun. S. Kneižvs, 
kviesdamas vietos klebonų 

\ kun J. Jakaitį atkalbėti mal
dų. Atkalbėjus maldų, centro 
pirmininkas pasako įžanginę 
seimo prakalbų.

Į seimų atvyko ir jame ima 
dalyvumų—kunigai: J. Jakai
tis, J. Čaplikas, S. Kneižys, A. 
Daugis, S. Vembrė.

Kuopų atstovai: 7 kuopos, 
. _ Cambridge, Mass., B. Jakutis t 

11 kuopos, Montelio. Mass.. P. 
Liolis ir P. Liolienė; 25 kuo
pos, Worcešter, Mass., O. Šir- 

" vinskaitė, V. Kereišienė, O. 
Žiurinskienė, O. Lodienė, J. 
Grigas, M. Urmtmien^, A. Kan- 
dratavičius, V. Blaveckas ir K.

•a priedermė rūpint is. tik 
labu, privalo vergti darb 
į>nrinibiilrvfi Vnlstvhi

pramonininkams palhičsuotidatbilrinkns 
io darbo šventomis dienomis, bent tuos,

uų Federacijos yaldybon <i|- 
rinko: ~ ~ Te

Kun. J. Ambotą, kun. I; 
Alhftvičių,-kun. J. J. Jakai
tį, kun. J. Švagždį, kun. dr. 
J. Navicką, pp. L. ŠimutįĮ ’
J. Leonaitę, J. P. Mačiuli ir
K. J. Krušinską. Naujai iš- ; 
rinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekamai: 
_ Kun. J, Ambotas, Dvasios Va* ■ 
das, 53 Capitol Avenue, Hartford, 
Conn.

Kun. L Albavičius, Pirmininkas, 
717 West 18th Street, Chicago, III.

Leonardas J. Šimutis, Viee-Pir- 
mininkas, 2334 S. Oaklev Avenue, 
Chicago, III.

Juozas P. Mačiulis, Vice-Pirmi- 
ninkas, 422 Ridgewood Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Kun. J. švagždys, Iždininkas,
20 Webster St., Brockton, Mass.

K. J. Krušinskas, Sekretorius, 
180 Hale Avenue, Brooklyn, N. Y.

Revizijos Komisija
Kun. J. J. Jakaitis, 41 Provi- 

dence St., Worcester, Mass.
Kun. dr. J. Navickas, Marian 

Hills College, Hinsdale, III...... ..
P-lė J. Leonait’ė, 48 Aetna St.,

\Vorcester, Mass.

Centralinių Dr-ją atstovai
A. L. R. K. Moterų Sąjungos S. 

Sakalienė, A. Nausėdienė. S. Suba- 
tienė.

L. Vyčių L. Šimutis.
Liet. Darbininkų Sąjungos A. O. 

Avižinis.

Kruvinųjų Sukaktuvių 
Judošystės Diena

Spalių 9-ta diena lietuvių 
istorijoje pasiliks žinoma 
kaipo kruvinoji judošystes 
diena, nes tą dieną mūsų 
“braci poliaci” už dviejų 
dienų po pasirašymui “bro
liškos” Suvalkuose sutarties 
1920 m. spalių 9-tą dieną, 
vilingu ir judošiškai apgau- 

=- lingu būdu paties Juozo Pil
sudskio, Lenkijos vyriausio
jo karo vado įsakymu gen. 

; Želigovskis su keliomis gali- 
? cijonų divizijomis surengė 
- neva “tuteišų” sukilimą ir 

užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Stebėtis reikia kaip lenkai 
greit jiamiršo visas savo tati- 
tos paneštas okupantų daro
mas jiems skriaudas, vos 
spėja atsisėsti nepriklauso
mų tautųtarpam-kaip patys 
virto nuožmiausi skriaudė
jai silpnesniųjų ir/nei kiek 
neblogiau ttž carbemius ar 

kuriuos kryžiokų ainius smaugia pa
vergtas tautas. Jei kada nors

) buvo bent vienas lietuvis ku- vių kovą už būvį, sutiko ger
-- >■.■■■> ’I I iir/ ir

Senkus; 49 kuopos, So. Bes
tos, Mass., M.- Barauskienė, j. 
Ona Adomaitienė ir O. Jaki 

tat 

mavieienė- • -
—Naujos Anglijos Apskričio - 
B. Jakutis.

Centro valdyba
Kneižys
S virsmas 
dabrienė 
kus ir J. Tatulis 
bėjai. .... ______

Atsilanko svečiai: V. Liut- 
-kienė, M. Ščiukienė, O. I^an 
džiuvienė, M. Kupstienė, U. 
Tatulienė, M. Morkūnienė, S 
Zavistauškienė, U. Alatlauskie 
nė, AI. Bakanienė, M. Kazlaus 
kienė, U. Urbanavičienė ir D. 
Jurkevičienė. Jiems suteikia
mas patariamasis balsas.

Išrenkamas seimo prezidiu 
mas: kun. A. Daugis — pirmi
ninku, kun. S. Kneižys — vice- 
pirm., K. Senkus — rast., B. 
J ak utis—rast., pavaduotoju.

Mandatų, knygų peržiūrėji 
mo, skundų ir rezoliucijų ko
misiją sudaro: kun. J. Jakai 
tis, V. Blaveekas. O. Adomai
tienė, M. Urmonienė, J. Gri 
gas ir P. Liolis.

Maršalka — V. Rimša.
Susirinkusį 18-jį Piln. Blai

vininkų Seimų sveikina: kun. 
P. Saurusaitį — centro dva
sios vadas raŠttt; kuri. J. Ja
kaitis vietos šv. Kazimiero pa

Centrb-vadyba išduoda iae-j 

tinęs darbuotes raportus. Gerk 
un. ‘ P. -Saurusaitis, ientro 

dvasios vadas, savo raportą 
prisiunčia raštu, nušviesdamas 
jame savo nuveiktus darbus ir 
patiekdamas daug naujų suma
nymų. Centro pirmininkas \ir 
vice-pirmininkas apibudiūa sa
vo, šioje dirvoje, veikimus.

Centro raštininkas paaiškina 
bendrą organizacijos stovį. 
Blaivininkų są-ga turi 15 gerai, 
gyvuojančių kuopų; 10 jųjų 
pilnai pasiniokėjusių centrui. 
Viso narių 362. Iš jų 67 dar 
nepilnai atsiskaitę centrui.] 
Organizacija, šiais metais, pa-1 
augo 40 naujais nariais.

Centro iždininkė praneša, 
kad Lietuvos Blaivininkams 
pasiųsta 392 ekzempliorių Įvai
rių knygelių — būtent: 320 
ekz. Didesnis negu Hinden- 
burgas,” 60 ekz. “Belaisvio 
Balsas,” 9 ekz. “Blaivybės 
Katekizmas” ir 3 ekz. “Sa- 
liūnas.” Kasoje randasi $152.- 
75, neįskaitant organzacijos 
ženklelių.

Iždo globėjai — p-nai J. Ta
tulis ir P. Mankus iždininkės 
raportų patvirtina.

Visi raportai priimti.
Daroma pertrauka iki 2:15 

p. m.;

Antra sėimo sesija pradėta 
2:15 P. M/malda, kurių atkal
ba gerb. kun. S. Kneižys. Skai-

svarsttmai, jr
...• J f

Todėl ir valstybės priėmė sekmadienio 
poilsi: vienos, vienydamos socialius ir tiky
binius žvilgsnius, įvedė Šventadienių poilsį, 
gindamos dirbti visose šventėse, kitos gi 
tiktai sekmadieniais, uždedamos pramoni
ninkams priedermę kitose šventėse pal mo
suoti pamaldų metu tuos darbininkus, kurie) 
nori lankytis bažny<$pjer,.Šy; Bažnyčios į- 
sakymu, paremtu paėjės.Dievo teise, sekma
dienio poilsis privalų ^bįĮątisas valan
das. Jei negalima darbo pertraukti be di
delių nuostolių, Bažnyčia leidžia sekmadie
niais dirbti; bet ir tokiame nuotikyje dar
bininkai privalo turėti laiko išpildyti bent 
antrajai įsakymo daliai, būtent išklausyti 
šv. Mišjų > Šitos priedermės nėra tik tuomet 
kuomet darbas taip ūmus, kad ne^ąĮuna 
būtų rasti progos išklausyti šv. 
didelio fabrikantams nuostolio.

■ ’ Tiesn, negalimn ;

privarė žemiausios imsies 
galicijonų valdininkų, kurie 
nuožmiausiu būdu persekio
ja ii- smaugia visus susipra
tusius lietuvius, uždarinėja 
lietuvių mokyklas, kad lietu-* 
viai būtų tamsūs ir tautiniai 
'nesusiprastų, karo našlai
čiams ir tiems lietuvių veda
mose prieglaudose ramybės 
neduoda, taigi spalių 9-tą 
dieną, visi susipratę ir Lie
tuvą mylinti lietuviai priva
lo tinkamai paminėti, su
rengdami prakalbas, paskai
tas, tai dienai pritaikintus 
lošimus, suruošti koncertus 
ir tt. ir aiškinti spalių 9-tos 
dienos įvykimą ir Vilniaus 
Lietuvai svarbumą. '

Kadangi Vilniaus lietuvių 
karo našlaičiai ir kiti bied- 
nuomenės vaikučiai yi*a už
laikomi ir globojami išimti
nai Vilnijos sunkiai alsuo
jančių lietuvių aukomis, kas 
jiems sudaro nepakeliamą 
naštą, taigi mūsų visų šven
ta pareiga ištiesti savo duos- 
n ią ranką ir sušelpti tuos 
nelaiminguosius našlaičius, 
pilnus pasiryžimo kęsti <var- 
gą ir panešti visas lenkų da
romas jiems skriaudas, bet 
nepasiduotL Taigi minėda
mi tas liūdnas sukaktuves 
nesigailėkime Vilniaus lietu* 
vių našlaičiams aukų.

Vilniaus Lietuvių Atstovė 
Jau^Atvyko

Jau esame rašę, kad Vil
niaus lietuviai žadėjo atsiųs
ti savo atstovę kuri gyvu žo
džiu galėtų apipasakoti len
kais " daromas pavergtiems 
lietuviams skriaudas. Rug
sėjo 10 dieną Amerikon jau 
atvyko, iš senų laikų gerai 
žinoma nenuilstanti Vilniaus 
lietuvių darbuotoja visuome
nininke Didžiai Gerbiama 
poni Emilija Vileišienė a. a. 
daktaro A. Vileišio žmona.

Kadangi nėra kas rūpin
tus gerbiamos atstovės lietu
vių kolonijų lankymosi mar
šrutu, taigi Federacijos Bek- 
retorijatas matydamas gyvą 
reikalą remti Vilniaus lietti- 
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privalo teikalauti, kad fabrikuose dbrbmin 
kai dirbtų, kiek tai galima, skyrium nu 
dai-biuinkiij—-moterų; turi žiūrėti, kad at? 
skirai būtų rietą nusiprausti, drabužiams 
pasidėti ete. Reiktų taipgi pridaboti, kad 
dirbamose salėse nebūtų bedieviškų, nepa
dorių kalbų. Trumpai sakant, darbdavių 
it Valstybės yra priejJermė, kad fabrikuose 
hebūtų viso to, kas užgauna darbininku bei 
darbininkių tikybos bei doros jausmus.

Genesniam apsaugojimui jaunųjų doros 
būtų labai geistina, kad jie nedirbtų drau
ge, mišrai ar tarp suaugusiųjų. 'Nepilna
mečių darbininkų mokestis reikėtų atiduoti 
tėvams, ar globėjams, jeigu*J1e anuos už
laiko; bent reikėtų šiaip sutvarjcyti, kad 
jaoni;darbininkai/.gaudami nmkratįjprista- 
tyfų tčyų, ar globėjų paliūdyjfcą, tatrsai v 
rod\9ų< kad anie žino, kuomet, kiek mokės- 

į, globiamai ttikai gauna. '

nu poilsis, kaip ii- sekmadienių, bet kriksčio- 
nys darbininkai gali, net privalo reikalau
ti, kad jų niekas nespiitii dirbti šventadie-“ 
niais; tikyba uždėjo taipgi priedermę švęs
ti šventadienius, kaip ir sekmadienius. To
dėl ir valstybė, kuri savo įstatymais priva
lo remti tikrąją—krikščiony tikybą, tun 
priedermės įvesti netik sekinadienrų, bėt' ir 
šventadienių šventimą.

] . Šventadienių . užlaikymas: turi tamprų 
ry šį su doros klausimu. Bažnyčia savo pa 
maldomis^ pamokslais, sakramentais dorina 
žmones; bet'darbininkų neprivalo gadinti 
fabrikantą! darbo dienomis^ Kaikurios val- 
stybės apsiėmė darbininkų doros apsauga. 
Darbdaviai/be abejo, turi priederfties pasi- 
rūpinti tokia- fabriki.i tvarka, kuri priside
da prie darfemibkų doros paflaikymo. : Val
stybe gi, kurios 
tuoju

• 1. Centro -valdybai payedti- 
ma galutinai Sutvarkyti - 
nizacijos išleistųjų knygų p 
keitimo! su Lietuvos Blaivinihr 

kais procedūrą.
^.1 Centro Valdybai paveda

ma priimti; Bostono Blaivinih- 
kų Apskričio išleistąją knygą 
‘ ‘ Alkoholis Pavojingas, ’ ’ iško- 
lektuoti is- kuopų už parduo- 
tąsias. ir esančias platinti.

3. Blaivininkų, organizacijos 
organu paliekamas laikraštis 
“Darbininkas,” Įvedant jame 
blaivybės skyrių ir išrenkant 
to skyriaus redaktorium kun. 
A. Daugį-

4. Seimas ragina visas blai- 
, virinkų kuopas remti ir pla
tinti leidžiamą' gerb. kun. P. 
Saurusaičio .mėnesinį blaivy bės 
žurnalą “Spinduliuką.”

5. Praeito seimo nutarta 
[premija $15.00 skiriama gerb.
kun. P. Saurusaičiui už jo gau
sius blaivybės klausime raštus.

6. Seimas ragina visas kuo
pas parsitraukti ir platinti i- 
vairias. blaivybę gvildenančias 
knygeles.

7. Metinė nario mokestis cen
tro reikalams paliekama ta pa
ti — 25c. metams.

8. Blaivininkų organą “Dar- 
Ibininką” kuopos išsirašo sau 
Į pačios.

9. Seimas pageidauja, kad 
{blaivininkų kuopos už mirusį 
Į savo narį, jei jis bent vienus 
įmetus išbuvo nariu, užprašytų
šv. Mišias ir,; laidojimo išva- 

| karėse, susirinkus sukalbėtų 
| už- jo vėlę: dalį' šv: rožančiaus.

10. Seimas nutarė, kad kuo- 
|pos atlankytų sergančius savo
narius ir jiems reikale patar-

Į nautų. 1
11. Blaivininkų Seimas kvie

čia lietuvių visuomenę rengti
[pramogas be svaiginančių g«“- 
rimų.
__ 12 Raginama strigti naujus 
ir stiprinti esančius priaugan
čių blaivininkų skyrius.

13. Patariama kuopoms prieš 
susirinkimą turėti tam tikras 
pamaldas bažnyčioje su prita
rimu savo klebono.

14. Seimo vietą paskelbs 
centras, bent pusę meti) prieš 
seimą.

15. Seimo
paskleidžia obalsius 
nijoje sutraukimui 
seimo pamaldas ir į Blaivinin
kų šeiminį vakarėlį.

16. Seimo posėdžių salė puo
šiama ne vien vėliavomis, bet 
ir blaivybės obalsiais, ' 
parūpina centras. 

| . (Bus daugiau)

Oį.,1

kurio to reikalauja. Čia yra netik tikybos 
reikalas, bet ir paties piliečio teisė. Nėra vėl 
reikalo, skiriant vieną dieną savaitėje poil
siui, aplenkti sekmadienis. Vien visuomenės 
nauda vadovaujantis, reikia savaitinis poil
sis skilti vienodas visai produkcijai. Dar
bininkų šeimyna darbuojasi po įvairius fab
rikus ; jei būtų poilsis įvairiose dienose, ne
galėtų būti kalbos apie šemiynos ryšių su
stiprinimą, negalima būtų parengti darbi
ninkams įvairių paskaitų, pasilinksminimų, 
nes negi rengsi tai kasdien...

Sckruadienos yra tinkamiausis ir tuo 
žvilgsniu, kad jau riša senovė darė jam po
ilsio būdą, taip kad visi kiti luomai liuosi 
tą dieną nuo darbo. Net jei visi darbinin
kai gautų kitą poilsio dieną, kiti luomai se
nu papročiu švęstų sekmadienį, taip dar la
biau pasididinti) skirtumas tarp darbinin
kų ir kitų luomų: tai vėl būtų labai negeis- 
tina, net kenskniinga,..

Kun. S. J. Vembre

DARBININKŲ KLAUSIMAS
- • * t

/y rib^žny^ioj^, Včorcęsterj

’ iškilnungoinis 1 š-^. Mišionri. 
atnašauja gerb. centro 

pirmininkas kun. S. Kneižys. 
asistuoja kunigai: S. 

diakonu, A. JJaūgis

■---- .. * ė '■
NEW BRITAIN,

LDS. 36 kp. susirinkimas iįryis 
sekmadieny, spalių 21 d. jA W 
Svarbu, kad į šį susirinkimą.Žfat 
tų visi nariai i» bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prio 
mūsų brangios organizaeijcs.;^^

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Darbo dienos sutrumpinimas, nors ir di
džiausias negali padalyti sąlvgii, tinkamu 
doriniam ir kultūriniam darbininkų besila- 
vininiui. nes duoda tik kelias valandas liue
sas po dienos darbo; darbininkas apverčia 
tą laiką poilsiui, gal ir daugiau, negu rei
kia, bet ne savęs ir šeimynos lavinimui, nes 
tai tiktai kita darbo rūšis. Žinomas yra 
daiktas, jog darbininkai mažai tesinaudoja 
paskaitomis, kursais, kurie yra daromi jų 
naudai vakarais; bet mielu noru lankosi, jei 
^i daroma liuosomis nuo darbo dienomis, 
šventadieniais, kuomet protas grynas ir kū- 

\ nas nuo darbo nenuvargęs. Tą pat galima 
šakyti ir apiet šeimynos gyvenimą; sunku bū- 
tų reikalauti, kad tėvas, ar motina pasiru- 

. -/pintų, kaip reikiant, vaikų išauklėjimu, kuo- 
met po dienos darbo vienatinė mintis—pail- 

? seti. Seniau, kuomet valstybės žiūrėjo, kad 
būt pildomos tikybos priedermės, liuosų die- 
nų klausimo visai nebuvo, nes tedirbdavo šio- 
kiomis dienomis. Iš dalies pramonininkų no- 
ras pasipelnyti, dalinai perdidelis švenčių 
skaitlius, kliudęs produkcijai, ^padarė Jii, 
kad XVIII šimtmečio pabaigoje ir XIX 
pradžioje panaikinta beveik visur užginimas 

/ į dirbti šventadieniais. Didelėje pramonėje 
-—/ pralieta dirbti per ištisą savaitę. Buvo sako 

Iba, kad valstybės esančos nekonfesinės, to- 
•/ <įel ir negali versti laikyti švenčių. Todėl 

Vr vieni visai net ir tą mintį aj)ie poilsį atme- 
16, kiti gi reikalavo, kad byle koki diena vię- 

\ na būtų liuosa jioilsiui; galop socialistai pa- 
Tfeikalavo ištisų 36, net 42 valandų poilsiui 
kas savaitę. Tiesa,daugiausia valstybių ne- 
pfrisipažysta prie tikybos; bet visos ją pri- 

.-vpažysti), nes kiekvienam suteikia tikybos

1
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šų žemių didelių sausų plot T 
ir įlankų drėgnhVihUi projek- fe

~~vyks spalių inęn., ClėvėTande.

n d. 10

v

Korespondentas

F. L. I. S.

p-4

Plunksnos Pagelba

K

į -s

v sv.

iš visos 
lių.

vai. ryte šv. 
įvyko išk’l- 

susijungė

pasitenkinę.
Rezoliucija pasiųsta sekan

ti:

tai mnsŲ specialybe Ir Ilgų metą prak
tika. Darbas artistiSkas. Kainos žemos,

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St., Lawren.ce, Mass.
■■ ■■■■ 1 ■ - "g

• ♦

“ap-

Vkininkystė apsimoka tik 
ant žemės tinkamos žemdir- • 
bystei. Apleistas ūkis pats 
už save kalba. Pirm negu 
pirksi ūkį apsipažink su a-' 
pielinkės ūkininkyste. Ne
verta mokėti mažiausią kai
ną už taip vadinamą “ap
leistą ūkį.”

> - Suvirš 20 Mėtų 
JUOZAS

/ f -

tųius. 4 r vie
tiniui raginti va-
karus, ’ ’ kitąįs .žįodžiąjs, ap- 
leisti miestus įr įsigyti ri
kius.

4 Ir labai daug svetimžemių 
atsišaukė. Daugelis pasisa
vino liekamus “homesteads” 

kiti nusipirko ūkių žemes vį_ 
durvakaruose ir šiaurvaka- 
ruose, kuomet kituš>pritrau- 
kū rytų apleistos ūkės, ypa
tingai Naujoj Anglijoj.

Po karui industrija ir 
žemdirbystė nukentėjo. Į- 
vyko rimtos ekonomiškos 
permainos. Industrija grei
tai atsigaivino bet ne taip 
su žemdirbvste. Žemdirbvs- 

* ■

tės problema buvo kitokia. 
Bųyo perteklius grūdų, va
tos ir net pienininkystės 
produktų, nebuvo galima tik 
šioje šalyje suvartoti. Ir že
mės pataisymas sustojo, 
“apleisti ūkiai” vėl pasiro
dė.

DARBUOJAS 80 ’

-V0SE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

•
fili tčompanlja' IšdirbinCJa pianus 

Bostone per 75 metus suvirfi. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia- i 
U raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. a Mainome senus planus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

• OA V J

Įtvėrė ęhorų. ir .-3 
| gintis. t „ ‘
: Rūgs. 10 d. kuopos susirnT 

kime vedėja. prane§F,'rkad 
choras g^lės dalyvauti rengia
mam, prograrae spalių mėnesį. 

' ; Tarpe kitų svarbių nutari
mų vienbalsMT^iižriTikta arLM. ūpas buvo geras. Išsiskirstė

apie 
y su ap

lodismentais ’sutiko.' Kun. Bo
rėjais išreže-Jausmingą ir pa

triotinę prakalbų apie Vilnių.
Daugiau nieko nesiradus 

susirinkimas uždarytas. - Visų

L . ,
Šiošalyje* prieš pasaulinį 
karą platus programas buvo 
įvestas pataisyti mūsų že
mes. Milijonai dolerių bu
vo, praleista pataisymui vie-

Amerikos ekonomistai ne-r 
mato reikalo rūgoti apie su
mažėjimą apdirbtų žemių, 
nes sulig moderniškų žem
dirbystės būdų, si\ pagarin- 
*a: mašinerija ir su didesniu 
vartojimu kalkių ir užvai- 
sintojų,'javų produkcija ga
li būti padidinta vartojant 
tikdabairhięžmę. <--------* I

Yra 4,000,(MX) akrų apleis

tų (negyveenamų ūkių New 
York'o valstijoj ir I)n G. F. 
Warren iš New York’o Val
stijos Žemdirbystės Kolegi
jos tiek turi pasakyti-^—“per 
paskutinius keturiasdešimts- 
penkius metus ūkės New 
York’o valstijoj sumažėjo 
197<, bet tuo pačiu laiku ja
vų produkcija padidėjo taip, 
kad dabar produkcija yra 
7% didesnė,už 1880 metų. 
Tuo pačiu laiku pieno pro
dukcija padidėjO'21%.

Tyrinėjimas 10,000 akrų 
žemės Connecticut Ilill apie- 
linkėj, netoli Ithaca miesto, 
jiarodū, kad žemė vartojama 
sekančiai — ūkiams 3%, šie
nui 8%, kitiems javams 6%, 
ganymui 7c/c, girioms 31% 
ir 45% nevartojama.

Sulig Dr. Warren, 
leisti ūkiai” susideda iš la
bai prastos žemės ir jos yra 
lx‘reikalingos: — “Žmonės 
vis moka taksus iš apie 50 
centų už akrą žemės, kad 
nors negauna jokio pelno iš 
jų. Jie tiki parduoti žemę 
kam nors, kuris neapsipaži- 
nęs su apielinke. Bet vis- 
tiek tie žmones parduotų 
tuos ūkius jeigu tik galėtų 
gauti kiek įmokėjo pinigų. 
Daugelis žmonių netik nete
ko viso gyvenimo sutaupytų 
pinigų, bet pralindo savo ge
riausius metus ant tų ūkių.”

Bet New York’o valstija 
nėra tipiška žemdirbystės 
valstija.

e AVĮ 

saoacKssoS 
nio. Parke ir ant Gamino kal- 
į • jį š, ’ p V V t t * - -■
no.
■3 z

Dabartiniu laiku, rugsėjo 13. 
Aušrom Virtų parapijos sve
tainėj surengta puošni vaka
rienė. Laike vakarienės grojo e- • s •» * •Lietuvių Benas po vadovyste 
p. Bliūdžiaus. Garsus solistas 
iŠ Europos, sugrįžęs vos sa
vaitė atgal, p. R. Juška labai 

Tie po
ra mėnesių mokslo labai žy
mūs dainavime. Balsas dabar 
daug 'malonesnis ir stipresnis.

Toliau choro Aarės, dvi so
listės, duetą labai gerai sudai
navo. '

Kalbėtojų ^visa eilė. Adv. 
Bobblys, adv. Milleris, kun. 
Vembrė ir kun. Draugelis iš 
?hila. kalbėjo plačiai apie sta
rtinių žinių rinkimą, jų svar
bumą ir naudingumą.

Kun. J. Čapliko kalba trum- 
>a, bet jausminga, už.baigp 
inkėjimais Aušros Vartų pa
rapijos klebonui kun. J. Čap- 
ikui ir jo parapijos nariams. 

Counciiman S. Vaškelevičins 
įlačiai kalbėjo politikos sri

ty, kuris tikrai gerai kalbėjo 
ir buvo ko klausyti.

Parapijos choras padainavo 
keletą dainelių. Programas 
užsibaigė kun. Čapliko kalba, 
kuris dėkojo visiems aukoto
jams, taip ūkininkams ir biz
nieriams ir dalyviams. Vaka
ro vedė>s adv. Barkus kalbė
jo trumpai, bet gerai.

Dabar draugijos rengiasi 
prie žiemos sezono: teatrų, 
koncertų ir įvairių programė
lių.

L V ’

sportininkę
a' įvairus Arukš- 

rit piknikai, bet niekas.apie 
us nerašo. Rugp, įvy- 

Lietuvių parapijos choro 
Aivos Vyčiu pramoga 

rbimui p-lės Albinos O- 
jayičiutes, už jos pSsižymė- 

s olimpiadoj.__ Ji gavo -P%-.įj!>»*n>ing3d dainavo-

aukso medalių už plauki- 
Kalbėjo miesto atstovas, 

6 vardo nenugirdau ir 
Rūgštesnės Mpkyklos atstovas 

Mr. Ryan, kliubo 
kuris statė Albiną į 

iię laimėtojų ir po jo priežiū- 
gė plaukime lai-

Čižauskienė atatteauti 26-tą 
kuopą Tarptautiniame Kata
likių Moterą Svirne, kuris į-

Tikimasi apie 5,000 delegačių 
Amerikos ir kitų ša-

/

L J. Jakaitis plačiai pa- 
o apie ofimpiadą pra- f ' . .

r ir dabar, atsižymėjimą 
yvių ir apie Lietuvos did 

yrių atsižymėjimą Amerikoje 
“ir Amerikos lietuviu pasiro-

* j

dymą. Po kalbos įteikė mūsų 
/“.heroinai” dovaną nuo savęs. 
Chorai iš abiejų jiarapijų ge- 

dainavo ir solistės p-lė Mi
te, akompanuojant ji-l^i 

ei, p-lės Manasiutė ir 
utė labai gerai pasiro- 
Kun. Čaplikas kalbėjo 

rie lietuvystę ir lietuviškų 
/pavardžių palaikymą, nes ler- 

greit lietuvių žymius as- 
S pasisavina. Lietuviam 

ria prie kiekvienos progos, 
rpač kur žymūs darbai at- 

garsintis lietuviais, 
parodo, kad kitatau- 

savinasi mūsų įžymius aš
is. Jaunimas įteikė dova-

■ - • *•* • • • '

£■ p-lei Osipaviciutei.
fų benas irgi neatsiliko, 

jo pradedant intarpuose ir 
užbaigiant programą. Adv. 

ris, vedėjas vakaro? taip
gi išreiškė linkėjimus. Visi 

slankę irgi linkėjo p-lei O- 
vičiutei pasisekimo mok<- 

~ir atletikos srity.
Per visą vasarą kas nedėl- 

į įvyko piknikai Mairo-

t

—- ■

Ofiso tel.: Park 3491
; ; 2, ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
‘ IGNAS J. BARKUS 

lOLSterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

jtSuffolk Street. Cedar 6771

,y.,i,____

t; LIETUVIS ADVOKATAS

K INY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Warcerter, Massachusetts 

A Phone Park 5065

GLEVELAND, OHIO
Trumpos Žinelės

“Aušros Vartę-” didžiausia 
moterų pašalpinė draugija 
mūiiU.Xjoloni,įoj, kuri skaito 
318 narius rengia didelį vaka
rų. lapkričio mėnėsį. Į pro
gramų yra pakviesta daininin
kė M. Čižauskienė su daino
mis,. p-lė A. Sležaitė (vietinė 
pirštų šokėja) ir kiti. Beje ir 
muz. J. Čižauskas pakviestas 
parūpinti ir išmokinti veika
lų. Kiek girdėti vakaras bus 
labai įdomus. Komisijon įei
na veikliausios narės, p. p. 
Lisauskienė, Šležienė ir Venc- 
kauskienė.

♦ • ♦

Mot. S-gos 26 kuopos daug 
metų troškimai, turėti savo 
chorų, išsipildė. Pirmiaus ke
lios narės išsireiškė šitaip: 
“Taip, gerai būtų turėti cho- 
rų, bet nėra tarpe mūs tinka-

Rūgs.
Jurgio bažnyčioj 
mingos vestuvės, 
dvi žymios Clevelando lietu, 

ių šeimynos. Pr. Juknevičius 
susituokė su daininke Adele 
vuzmauskiute. Jaunavedžių 
tėveliai yra seni Clevelando 
oarapijonai, kurie pasišventu
siai darbuojasi bažnyčios ir 
parapijos naudai.

f bažnyčių, kuri buvo iš
puošta gėlėmis ir painiomis 
atsilankė daug žmonių. Spe- 
cialę muzikų bei giedojimą iš
pildė art. Čižauskai.

Tarpe svečių buvo ir sve
timtaučių. Viena ypač vieš
nia buvo tai p-nia Benham, 
Tarp. Kat Mot. Tarybos cen
tro rašt, kuri negalėjo atsi
gerėti Čižauskų giedojimu.

Vestuvių pokylis įvyko Al- 
lerton llotel Roof Garden, 
kur buvo sukviesta tik gimi
nės ir artimesni Clevelando 
inteligentai. Tarp jų dalyva 
vo kleb. kun. V. Vilkutaitis. 
muz. J. ir M. Čižauskai, L. I 
K. S. A. Centro pirm. P. Mu- 
liolis su žmona, P. Šukys sų 
žmona, dain. Adelė Pečkaitė 
ir kiti, kurių vardų nesužino
jau.

Jaunavedžiai išvažiavo į 
Atlantic Citv praleisti “me
daus mėnesį.”

Žinių Rinkėjas

September lst ID2S 
Secretary of.League 
of Nations, 
Geneva, Switzerland.

All Ltihuanian organiza- 
tions of Detroit with member- 
ship of over bventy thousand 
through their representatives 
prav that League of Nations 
consider riglits of Lithuanian 
Republic to Vilna their his 
torio capitol. That your honor- 
able body appreciate Polar.ds 
clamor for peace after accept- 
ing Vilna District taken by 
illegal force of arms is far- 
cical.

Pasirašė visų Detroit’o lie
tuvių vardu Dr. J. Jonikaitis. 
President, Paul Molis, Secret
ary.

Bi

.Ofiso tri: Park 2939
ADVOKATAS

NAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) i 

/ B3-640 Slater Buildiiig 
Vfcrcester. Mass.

B Namq te!: Cedar 1768-M

DETROIT, MICHIGAN
Dr-jų Valdybų Susirin

kimas

Rugp. 31 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko visų Detroito lie
tuvių organizacijų valdybų 
susirinkimas išnešti protesto 
rezoliucijų prieš lenkus, už
grobusius Lietuvos sostinę 
Vilnių. Dalyvavo visų drau
gijų atstovai be skirtumo nuo
monių. Išrinkta susirinkimo 
vedėju M. Šimonis, sekreto
rium art. J. Olšauskas.

Apibūdinus Vilniaus klau
simų, vienbalsiai nutarta pa 
siųsti Tautų Sąjungai rezoliu-

mos narės, kuri galėtų užim
ti tų svarbių vietų, kaipo chor 
ro mokytoja?’ Štai susilaukę’ 
Clevelande gerai žinomos ar
tistės M. Cižauskienės, kuri 
jau antri metai kaip nutarimo 
rast, pareigas pildo ir visa 
širdimi darbuojasi 26-toj kuo
poj, pakviesta ir mielu noru

•-------------- --------------------- -
ir kad tas Vienuolynas augtų 
visokiuose būduose, o ypač 
dvasioje ir dorybėje.”

Tegul Geras Dievas gausiai 
atmoka Šv. Pranciškaus Vo- 
kietkoms Sesutėms už tiek 
daug gero padarymu mūsų 
Lietuvaitėms Sesutėlių, už tą 
motinišką rūpestį, už tiek 
darbo. O ypač dvasiško, nes 
gražiai auklėjo, o dar gražiau 
paliko lietuvaites Sesutes.

O Lietuvaitėms Sesutėms, 
tegul Viešpats Dievas padeda 
eiti tuo taku dorybės ir sekti 
Šv. Pranciškų ant kiekvieno 
žingsnio.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
CIJŲ ŽENKLAI

FIHSBURGH, PA.
Rugsėjo 1 dieną 1928. 

Paneiškaus Vienoulyne įvyko
istoriškas atsitikimas: kas v- 
ra svarbu žinoti visiems lie
tuviams, kam tik rūpi lietu
vystė, mokyklos, ir tikėjimas.

Nės iki tam laikui dar bu 
vo Šv. Pranciškaus Lietuvių 
Vienuolynas po priežiūra, Se 

>rų Pranciškaus Millvale; tai 
yra Vok iečių /Seserų, nes iš 
:en buvo viėila, kaip Motina 
ir kuri tikrai išauklėjo dva
sia, Švento Pranciškaus į I.ie 
tuvaičių Sesučių širdis. Atė
jo laikas, kad tos geros šir
dies vokietkos, kurios labai 
rūpinos apie Lietuvaičių Se
sučių padėtį, gangreit dau
giau negu pačios savo labu, 
pasakė: “Jau esate pribren
dusios vadovautis pačios savo 
reikalus: kaip medžiagiškus, 
taip ir dvasiškus.”

N,

Jo Malonybė Pittsburgho 
Vyskupas Hugli Boyle, D. D. 
atsilankė rugsėjo pirmą dieųą 
šiais metais, davė gražius sa
vo tėviškus patarimus Sesu
tėms ir paskyrė Lietuvaitę Se
sutę už Motiną Seserį M. Bap
tistą. Sesuo M. Paula, pagcl- 
bininkė, o noviciato Motina 
Sesuo M. Gertrūda. Dievo ma
lonei padedant, Lietuvaitės 
Sesutės darbuosis Dievo gar- 
bei, žmonių naudai, ir save 
dūsių išganymui.

Nekartą, pirmiaus teko gir- 
dėtiy kaJ vieni—žmonėm sak^v 
kad Šv. Pranciškaus Vienuo-I 
lynas yra lenkų, o kiti sakė 
kad vokiečių. Taigi dabar 
tas tamsus debesys nesusipra
timų pranyko. Nes, vienai vie
nos Lietuvaitės yra ir pačios 
ramiai vadovaujasi.

Tiesa, šeši metai atgal, pa
kol Lietuvaitei Sesutės atsi
skyrė nuo Lenkų turėjo daug 
nemalonių valandėlių praleis
ti ir daug sunkių kryželių pa- 

’ nešti. O dabar nuo vokiečių 

atsiskyrimas buvo visai ki
toksDidžiai Gerbiama Moti
na—su didžiu < malonumu lai- 

i mino Lietuvaitės Sesutes ir 
• pasakė: “Aš irtėlsitios už ju- 

ir mis jąakol gyva* būsiu, kad tik 

Dievo malonS bfltų su jumis,

Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Baisui Prie F<
Ak, myliu tave______
Berauž&I, nevesk pačios .
Graži čia giružė_________
Meilė___________ ;________
Meile uždegta krutins__ ■.
O pažvelgki_____________
Visuomet širdis surakinta.
Penkios linksmos dainos .

Duetai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ortepijono
---- iŠ' .75

. .50

. .50

. .40 

. .65 

. .50

. .60
A1.00

X

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS 
a) Biriu į girelę, b) Ui, ui, ri, Dieve 
a) Aš pas tėvelį b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, T3- 
veli, Tėveli ____ —_________________
a) Močiu*, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge ____________________
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) __________________
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis ------------------------------
a) Oi tu, lakfitingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo-----------------------------------------
Tautiški šokiai I.-----------------------
Tautiški Šokiai ---------------------------

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS 
Apvesdinkite mane --------------------1$0.0

TiaVffinly (dTnlriSlrft) _ - .30
3. Jojau dieną (augštam balsui)— 

Ko liūdit sveteliai ___________
Siuntė mane motinėlė -------------
Vai aš pakirsMan__________—
Saulelė Raudona —-----------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
Jau kelias Lietuva!------------—
Dvi dainos------------------------------
Mūsą šokiai I. - ---------------------
Mūsų šokiai II. ------------------------

GUDAVIČIAUS DAINOS
1. Aštuoniom įvairus dainos ----- ND' ’
2 Trys dainos —- ------ -Jsų * .40.

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

“DARBININKAS”
-J.st . • r. • -MA I•

...■ Sonth Bodtpn, Mass.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

.25 

.25

.25

.25

.25

.25
9. Moterų Sąjungos Imnaa .50 7

10. Skrenda, lekia musų mintis .75 1
11. Trisdešimt dainų ___ $1.50 8.

9.Mišram Chorui
12. Ginkim šalį Lietuvos .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas .25 1.
15. Pirmyn L kovą --------------------- ,50 2^

.25

.40

.40

I I

ei jų. Svečias, nesenai iš Vil
niaus atvažiavęs, P. Katzene- 
lenboganas, rašytojas (žyde
lis), gražiai pakalbėjo apie 
Vilniaus lietuvių ir žydų iš 
vien veikimų dėl Vilniaus at
gavimų. , Pažymėjo, kad Vil
nius vis vien bus lietuvių sos
tinė.- ■■ ■

Išrinkta komisija pagami
nimui Tautų’ Sųjungai, Gene
va, rezoliucijos. Įėjo: kun. 
I. F. Borefšis, Dr. J. Jonikai 
tis, art. J. Olšauskas, adv. J. 
P. Uvick, ir P. Molis. Komi-*
sijai pavesta suredagavus re
zoliucijų kablegramu pasiusti 
Tautų Sąjungai. Išlaidų (Ap
mokėjimui padaryta rinklia
va. Išrinkta $13.50. Dr. J.

16. Mes grįšim ten-------------------- ;____ .75
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, e) Išbėgo mergytė _________ .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-

rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj----------------------------------------

19. a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydelį, c) Kam anksei keleis

20. a) Miels_tėvc<i, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno------

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, c)
Kalbin jaunas .bernužėlis, d) Aš tu
rėjau vištą --------------------------

22. a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- 
čia-liulia-------------------------------------

X -

.50

.50

.50

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

.60 

.20 

.20
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25
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.30
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' L Mūsų šokiai -
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366 W. Broadway,
i ’ ■ »’ y * * . / » a «

i’y Reridence, 194 Millbnry St, Sint FlooK Tetephtmė Cedar 4953 X

J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Autos For AU Oecarions”

i • Į

z-

ai prižiurta, busite patenkinti.
N
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Rap.
9
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Šokikas

Pavapi jonas

galite gauti
Įvardintus

liūs — Y

pasišventimą darbuotis A- 
mėrikos lietuvių visuomenės 
labui. J o darbai bus Įrašy
ti Amerikos lietuviu istori
joj.

JI 

jų komiteto įhrniininkui.

3J ' Rap-

REIKAUN6A STITCHERS 
Kreipkitės ant 9-to aukščio 102d 
Washington Št., Boston. (Ri-21) 
t .i ■■ ■ ■>. ii , .C— A

. BENGfiJ
■i ■ !■

PAIEŠKOJIMAI

-i

Būną atdarą Iria ayfcfat į 
MVSitę

nuo 4 iki 11 v.
Penktadieny; , .

mio 4 fld lž v. m.
šeštadieny:

tako 41

šio.
h ;t-35

South Boston 0777
lAfcKWA Y AUTI

Bavininkae Vtku«ir Vaflį
I1'’fĮaifcfuci&ta hkujua ‘ ‘ * <K‘* - - * —

Vin-

on įėjo adv. Cūnys, Dr
akhnavičiuš ii ’ adv? Šal

į Kun. S. Draiigtlifi pasižą- 
kįatvykti vėl į. Bo

Rugsėjo U
salėje, įvyko vietinės Šv 
Petro - lietuvių parapijos 
darbuotojų susirinkilnas. 
Susirinkimą atidatė^su mal

Hė pabaigą lapaičio .lųenę-

da gerb. klebonas kun. K r ’j W - . . ■
Urbanavyčius, ptiy 
cas T.

SAUDO ratMPHĄI BUTKIMĄI
> MARfi. VALSTIJOJ

Taigi.kun. S. Draugeliui

Kijeve ^šiomisJ dienomis 
buvo nagrinėjama Ukrainos

PRAŽJO RAMIAI

JC&hiinbiaj Rd.. f Sos.. Bcstone
su autpĮųęįi-Įpriklauso didelė garbė.už 

Vežikas samdytu^uito- 

mob^jtą v ypžiąyp^>lun^ha 
jįĮtd. ir neteko kontrolės. Au-
. tomobilis nevaldomas trenkė 
7^prkūnišku smarkumu į 

P medį, kui-Į nukirto, ir pas- 
' kui trenkė į vandens poni

ją nutrenkdamas ją visai ir 
utoihobilis subirėjo i dale

les.
Iš važiavusių automobily 

vienas užmuštas ir keturi 
sužeisti ir nuvežti Į Carney

* LlospitaL Vežikas išliko 
streikas. Vėliau jis buvo a- 
rėštūotas ir padėtas po už
statu $1.000.

GRAŽIAI PASIDARBAVO
\ P-nai J. Šokas ir J. Giu- 

K 4zinskas, kun. S. Draugelio 

paraginti, jau nurinko gana 
<<įaug žinių į “Amerikos 
Režimai” knygą..
y-Bernas Šokas surašė 337 

šeimynas, jų tarpe 24 biz

nieriai; J. Grudzinskas irgi 
apie 300 šeimynų. Be jų, 
dar uoliai darbuojasi p-nai 
M. Venis, »V. Savickas, V. 
Grudzinskas, P. Geležinis ir 
p-nia Siaurięnė. Jie irgi tu
ri jau daug;surašę ir greitu 
laiku priduos visą sąrąs;) 
lętin. S. lį^augetiųi, knygos

PIRMUTINIAI ŠOKIAI
Subatoje, rugsėjo 22 d. L. 

Vyčių 17-ta kuopa pradės 
savo šokių sezoną. Šokiai 
bus, kaip ir kitais metais 
Parapijos Salėje, 492 East 
Seventh St.4 South Boston, 
Mass. 'Grieš Gillette’s or
chestra lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Kadangi 
oras jau žymiai atvėso, tai 
ant šių pirmutinių šokių ti
kimasi laimi daug jaunimo, 
ne tik vietos bet ir iš apy
linkių. Ir iš tikrųjų visiems 
verta bus atsilankyti, pasi

matyti, susipažinti ir pasi
linksminti.

Sekančią subatą, rugsėjo 
29 d. toj pat salėj, prie tos 
pat muzikos Įvyks antri šo
kiai. Bet visiems patartina 
pirmiausia atsilankyti i pir
mutinius šokius, o užtikri
nu kad turėsite smagaus 
laiko.

KUN. Draugelis Išvyko 
", Į BttlLADELPNlĄ

Trečiadienio naktį, kun. 
S. Draug elis, knygos “Ame
rikos Lietuviai” Leidėjų 
Komiteto pirmininkas išvy
ko sii svarbiais reikalais Į 
Philadelphia.

Jis čia laikinai apsistojęs 
pasų kun. K. Urbonavičių Į 
* *0. \ , ... tfttthpą laiką padarė didelį 
darbą: suorganizavo komite-, 
tą rinkti statistines žinias; 
Aplankė keletą Įžymesnių 
bižiiierių ir profesionalų ir 

juos pritraukė prie išleidi
mo knygos “Amerikos Lie
tuviai.’* Sutvėrė kuope
lę darbuotojų rinkti žinių 
tai*p profesijonalų. Komi- 
fc==S=
c X t •

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Hampshire 
apskričio suvažiavimas Į- 
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietų, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-vė. So. Boston. Mass.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartu,ir 
rankų išdirbiu iii paroda.
Brangios Sąjungietės! ruoš

kitės prie šio Nuvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda - .pavyktų. o neliktų 
vien nutarimu. Visokius 
rankų išdirbinius prašome 
siųsti šiuo adresu:.

Miss M. Sakalauskaitė, 
50 W. Sixth St., 
So. Boston. Mass.

‘ ■ Į I Mvi n-r. uA

Pinniati^laJ,'įteirtiįijOŠ pikM 
niko gas^ėdoritis, 'V.1 Baivib1 

kas,. išdaVė 4^įk>rtą! iš ruoš
to pikniko Labor Day, ku-'1 
ris, dėl lietaus, neįvyko lau
ke, bet buvo perkeltai į baž
nytinę salę ir dėka gerų pa; 
rapijonų atsilankymui ir 
uolių darbuotojų pasidarba
vimui, vietoje nuostolių, pa
rapijai padalyta $143.00 
pelno.

Kadangi parapija turi 
sau už tikslą artimoj ateity 
statyti paiyzdingą parapiji
nę mokyklą. Tam tikslui 
gi reikia nemažai kapitalo 
sukelti. Dėl lietaus sutruk
dytas piknikas nedavė tiek 
pelno, kiek būtų galėjęs 
duoti, todėl nutarta rengti 
didelę ir šaunią parapijos 
vakarienę. Vakarienę nu
tarta rengti nedėlioj, lapkri
čio 11 d., 1928, prieš Anri- 
istice dienos šventę, parapi
jinėj salėj, ant Septintos 
gatvės. Tuoj išrinkta šeimi
ninkės, šeimininkai ir dar
bininkai. Vakarienės šeimi
ninku išrinkta V. T. Savic
kas, pageibininku — V. Va
latka. Šeimininkėmis iš
rinkta : ŠulČienė, Kaspara
vičienė, AL Kilinonititė, Jae- 
kevicienė, Ausikaitė, Gudai- 
tė, Barulienė, O? Ambroziu- 
tė, O. Marcelioniutė, ir Ste
ponavičienė. Iždininku, t. 
y. tikietų tvarkytoju išrink
ta. Vincas Tamoliūnas. Prie 
Įvairiu darbu išrinkta: S. 
Kavolis, A. Neviera, Al. Šei- 
kis. Jackevičius, Naudžiū
nas, K. Ambrozas, J. Zulo- 
nas.

Kadangi visi apsiėmusk'- 
ji prie darbų i}- šeimininkės 
yra nuo sėlio pasižvtnėję su
manumu ir pasišventimu 
parapijos darbuotėje, tai iš- 
aitksto galima žinoti, kad ši 
parapijos vakarienė bus vie
na iš šauniausių. Todėl, ku
rie iorite joje dalyvauti, tu
rite ilgai nelaukę įsigyti ti- 
kietus, nes jie bus greit iš
parduoti. Tikietai po $1.50 
ypatai. Juos 
pas aukščiau 
darbuotojus.

separatistų, ibyla^ kurie btiv<4i ^ą 
baltinami palaikę ir . kursto

. -1* •r*<
A •
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. COLONIAL TEATRE
Bostonan vta atvykęs 

Thnrston, pagarsėjęs ma-

savaites Colonial .Teatre, 
pradedant pirmadienio va
kare, rugsėjo 24 d. kaipgi 
vaidinimai bus seredomis ir. 
subatomis po pidtų.

P-nas Thu.tstoų yra pri
pažintas -’ljąipo geriausias 
magikas -atffštaš. Progra- 
moję •“•ffiftresuo-
. V AtSr? rraTv 
jancių dąI^;rizT ,

1 ‘'o rife-

ttainos samiuose separa- 
finį judėjimą ir kurstę pa^ 
šipriešiniiną GPŲ kariuo
menei. z .

Keturi kaitinamieji pa
smerkti įnirti. Kiti nuteisti 
ilgiems metams katorgom

StfMAiSYMAS VAtKę
LIGONINĖJE IŠKĖLĖ

Š200,000.00 BYLĄ

PetKoif, Mich.—Gia pen
ki metai atgal Ęvangelical 
Deaconess ligoninėje pražu
vo gimęs vaikas. Motina, 
tuoj po gimdymo mirė, bet 
vaikutis buvo sveikas. Tė
vas, palaidojęs žmoną, atva
žiavo Į ligoninę atsiimti 
vaiko, bet kaip nustebo, kad 
vaiko ligoninėje neberado. 
Pradėjus klausinėti kur vai
kas, patyrė, kad slaugūs tū 
vas per neapsižiūrėjimą vai
ką atidavęs kokiam ten žm<- 
gui iš Pennsvlvanijos.

Tada, tėvas.j i^illiam (L 

Greatex ir ligoninės virši
ninkai pradėjo ieškoti to 
žmogaus, kuris vaiką išsive
žė, bet ir po šiai dienai nc*- 
surado.

Dabar p. Greatrex užvedė 
bylą jSi'ieš ligoninę ir reika
lauja $200,000 už vaiką at
lyginti.

s

DIDELI MIŠKŲ’ GAISRAI
BAIKALO APyfrimSE
Žiniomis iš Rusijos, ke

li tūkstančiai žmonių be jo
kių pasėkų kovoja su milži
nišku keliasdešimts kilomet
rų miško apimančiu gaisru 
ties Baikalo ežeru. Gais
ras kilo jau prieš dvi sa
vaites.

K. _

KIPRAS PETRAUSKAS
Kaunas. — Patyrėme, kad 

mūsų operos tėvas p. Kip
ras IVtrauskas paskutiniu 
laiku yra gavęs visą eilę pa
kvietimų atvykti šu gastro
lėmis į Įvairias Europos o- 
peras. Jis jau yra davęs su
tikimą apie lakricio mėnesį 
Barcelonos operoj dalyvauti 
4-se spektakliuose. Be to y- 
ra kviečiamas dainuoti vie
noje Paryžiaus operoj ir 
Bukarešto operoj.

K. Petrauskas yra labai 
stisirūpinęs gerais teatro rū
mais Kaune. Jo hianymu to
kie nauji teatro rūmai gale- 
tų būti pastatyti iš Lietuvo- 

vi je ir Amerikoje parinktų 
aukų, vytiusybei paremiant. 
Pats ]>. K. Petrauskas žada 
važiuoti' Amerikon ir duoti 
ten visą eilę koiieėrtų, kli
šių pelno gerą dalį jis žada 
Skirti tiems naujiems teatro 
i ūmams.
« į ■ : ■ ’ ■ ■- --- --------- (., ! UITffiUIB

PRANEŠIMAS Brighto.
NI18CIAMS

Ateinančią subatą, 22 rugsėjo 
bus rodoifti iš Lietuvos paveikslai 
Ir pertraukų 'tarpais dainuos ge
riausi dainininkai. Nepraleiskite
nematę, šitą paveiksiu
Paveikslai bus rodomi “Lietuvių 
Salėj, 22 Llncoln St. Pradžia 7:30 
Vai, vakare. ĮŽang

ttikaffls 15c.

• *1

Apd raudžiu 
/ vybes ir kAaUk

LKUUtUKtųiliT KU«> 
' ^Rugsėjo i'Š’Ldf Massachu-, 

sottš valstijoj piriniTuai rin
kimai‘praėjo ramiai. Areš
tuota du asmenys, kurie su
laužė balsavimų įstatymus.

1600 iš 1604 , precinktų 
balsavimų rezultątai už kan
didatus į gubernatorius, 
Leitenantus gubernatorius 
ii* senatorius Demokratų ir 
Republikonų partijos išrin
ko šiuos:

Demokratų
J Gubernatorius — Cole.
Į Leitenantus-Gubcmato- 

rius — Malley. .
Į Senatorius vienbalsiai— 

David I. Walsh.
•s

GtH/1

: vakarti - 1 le

Liėtiivią farapil9$
49jJ B. SBVEHTĘ 8TBET, ~ .BOSTOH.įįMft

GILLETTE’S ORCHESTKA > ,i ir

Visus širdingai kviečiame į šiuos pirmutinius šio rudens šokiui 
Bus griežiami lietuviški ir amerikoniški šokiai. Visi atšilau 
turėsite smagaus laiko.
C9S==£

Republikonų

Į Gubernatorius — Allen.
Į Leitenantus Gubemato- 

oung.

Pažymėtina, kad balstio- 
tojų skaičius Šiais metais 
žyliai pašoko.

Taigi, dabar išrinkus kan
didatus prasidėjo kampani
jos partijų! Už savo kandida
tus.

Piliečiai turėtų prieš rin
kimus, kurie Įvyks lapkričio 
6 d., gerai apsipažinti sU iš
rinktaisiais kandidatais, kad 
savo balsą atidaVuą naudin
gai. „ ■ '»

Darbininkai turėtų rinkti 
ftios, kurie stovi už jų įsi
kalus. Netikėti Į pažadus, 
pasižiūrėti į kandidatų pra
eities darbus.

Pirminiai balsavimai svar
būs tik tiek, kad išrinkus 
tinkamus kandidatus, bet 
antrieji svarbesni, nes tada 
renkame iš kandidatu Į vir
šininkus.

Lietuviai, susidomėkime 
rinkimais ir visi lapkričio 
6 d. juose dalyvaukime ati
duodami balsus už tuos, ku
rie mums buvo ir yra arti
mesni.

PARSIDUODA

PALTANAVIČIUS, A, gyvenęs 
555 Metropolitan Avė., Brooklyn, 
N. Y.

STOPINAS, Kasparas, gyvenęs 
Brooklyne ir Bostone, ar kur nors 
apie tas vietas. •

LIPEIKA, Antanas, i 
Litehfield, Conn. Nuo 1924 m. i 
jo gyvenimo vieta nebežinoma,

RAZMINAS, Adolfas, apie 40 
fri. kilęs iš Kražhj vai., Raseinių 
apskr., Amerikon atvažiavus prieš 
pat pasaulinĮ karą •— kur dabar 
jis yra —• giminės žinių neturi.

STASIULlS, Juozas, apie 30 m. 
1923 m. gyveno Pennsyivania val
stijoj — jau penki metai kaip 
giminės Lietuvoje jokių žinių iš 
jo negauna.

KEREV1Č1US, Jonas, yra gv- 
venęs Waterbury, Conn., bet da
bar nei duktė bei kiti Lietuvoje 
esantieji giminės apie jį nieko 
nežino. .

BARANAUSKAS, Jonas, apie 
30 nl., 1921 m. gyvenęs Brooklyn, 
N. Y., būk tarnavęs J. A. V. ka
riuomenėje ar laivyne — jo da
bartinė gyvenimo vieta giminėms 
nežinoma.

PERMINĄS, Antanas, iš Rubi- 
kų kaimo, Sedos vąįsč., Mnaęjkių 
apskr., Amerikon atvykęs prieš 
karą.

PERMlNIENĖ, Marijona, prieš 
karą išvykus Anglijon, o vėliau is 
Anglijos atvykus Amerikon.

BROZAIČIAI, Kazimieras, jo
nas ir Motiejus, iš Zigmantų kai
mo, Jankų vai., Šakių apsk., Ame
rikon atvykę prieš karą ir gyve
nę kur tai apie Bostoną.

VARAŠKBVIČIĄI,. Motiejus ir 
Ignas, sūnus, su tėvu, gyvena fefr 
gyvenę apie New Yorką.

GUDAITIS, Juozas, gyvenęs 
Elizabeth, New Jersey — tėvas 
susirūpinęs, nes jau virš metų 
kaip nieko iš jo negirdėięs.

BĄZILTAUSKAS. Juozas, Ame
rikon atvykęs prieš karą, apie jį 
žinių motina neturi nuo karo pra
džios.

GECEVTČIUS, Tomas, tarnavęs 
J. A. V. kariuomenėje, po karo 
jokių žinių giminės nėra gavę — 
susirūpinę jo likimu.

ŽILIONIS, Petras, apie 56 m. 
iš Rusonių kaimo, Seirijų vai., 
Šeini] apskr., Amerikon atvykęs 
1898 m.. 1920 m. būk gyvenęs 
New Yorke ar kur tai apie New 
Yorką.

BKAVINSKAS, K., ilgą laiką 
gyvenęs, o gal ir tebegyvena, 
Binghamton, N. Y. — gimines jo. 
kių žinių neturi — yra labai susi- 
rflteinę.

Ieškomieji arba apie juos ka 
nors žinantieii prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: UfRuANlAN CON- 
StTiATE GENERAL. 15 Bark 
Row, Neit Yofk. N. V.
---- - - -.................. V - - ~

GROCERNE Jakai geroj vietoj 
So. Bostone. Savininkas tikram 
pirkėjui pusdykiai parduos. Prie
žastis pardavimo savininkas išva»- 
žiuoja. Kreipkitės: 5į Grrmcs St., 
8.B. (PIRTIS)

PRANEŠIMAS -
MOVING IR TRUCKING ir bak- 
sas malkas parduodame. Kreipki
tės: BQX SHOP, 11 Athens St., 
So.< Bpąton. / ;b 'Į <R.-21)

<qd jt-į-UI

J.
ŠE.4i.

Mate (R.-21)

•r
(jaradžištis Telefonas

ntttnerfa 74 Cedar
eo. Nt>iWDoD, MAŠ8.

i(* adtidnpadtebhno automobittuB ir
sius-dieną ir naktį.x Uflaikttn.Gflf ir Stasiai? gi

<15 «d OBlMiy 1

ŠVEMTO PETRO IR P0V1 
DR-JOS VALDYBA ;

Pirtnininkas — A. Navikas, ■'
702 E. 5th St., S. Boston, Mate > 

Vice-Pirm. — J. JaekevičiuA
92 Saivyer Ave.jDotchesier, Mate 

Prot. Raštininkas — L. švagždu 
11 Bowen St, S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškiu .' :- 
366 Broadway, So. Boston, 

; Iždininkas — Vincas KališiuS, ’ 
‘ 67 G St., South Boston, MateU:
Draugija laiko -savo susirinkimus 

kas pirmą nedčldienį kiekviena. < 
mėnesio 2-rą vai..po pietų, pav./ 
rupijos salėj, 492 E. Seventh *^*5 
St., So. Boston, Mass. .

- —   f—'T 11 — L

št. JONO BV. BL BAšALfli'
dr jOs valdyba

Pirmininkas —• M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mate y 
Telephone South Boston 3552-R - - 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas*^
24 Thomas Pk., S- Boston, Mfitet* 
Prot. Raštininkas^T. Glitieėfas, 
5 Thomiis Pk., S. Bostojų Mate 

Fiū. Raštininkas — M. Seikis, .
366 Broadway, S. Boston, ilasSi-į:^ 

KsSierius — A. Naudžiūnas, S
885 Broadway, So. Boston, Mate’ 

Tvarkdarys — J. Žaikis, .<
7 Winfield St., S. Boston, Mate 

DraugijA laika susirinkimus kas 
trečią nedėldienj kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų> 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

Lįetuv. dukterų dr jo# 
eo gloKA Motinos sv$;

VALDYBA ’
Pirmininkė — Jicva Marksiehčj 

625 E. 8th St., S. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienĄ 

11 Monks St., 8. BostoŲ, Mate.
Prot. Rašt. — Ona Siauriehė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mass. .
______ ____________________________________ v.-

Fin. Rašt. — Bronislava CifiAien?,: 
29 Gould St., W. Rotbury, Mass.

Iždininkė — Ona Staniuliutė, • " 
105 W. 6th St., S. Boston, Mass^-

-n»j j j. iui mi., kj. uvjivn, >1000. . 
Telephone South Boston 3422-1L

Ąi į ‘ s*.

__________ ___
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienl, ’ ** 

1512 Columbia Rd., So. BostoiL 
Draugija savo susirinkimus laitai 

kas antrą utarninką kiekvicnd 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, P*" 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalnfe kreipė
tės pas protokolu raštininkų 
laišku ar telefonu.

—»

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS
VALDYBOS ANTRASAIJ- 

Pirmininkas — Jonas JaroSa,
225 L St., So. Boston, Mass. Y 

Viee-Pirmininkas—J. Grabh^ika^
24 Prescott St., Readville, Mate 

Prot. Rast, -n V. Mickevičius, ’ - ^
405 3rd SU So. Boston, Mate 

Fin. Raštininkas —- M. Seikis, * =%■
366 Broadway, So. Boston, Mate '* 

Iždininkas — V. Balutis,
SbMercerSt., S. Boston, Mate . 

Maršalka — P. Laueka,
393 Fifth St,, So. Boston,

Draugija laiko susirinkimaS- 
antrą nedėldienį kiekvieno 
nėšio, po num. 492 E. SevetittT 
St.,. parapijos salCj, Septinta 
Gatvė,- Soqth feoston, ^M^k^-

D. L. K. KEISTUMO DR4M 
VALMBOS

Piriaininkas Mot. Versi
604 E. 5f» St., S. Bpstmųl 

-95--Gt48teF.fio; Beatou,’-

Fip. Rašt — Pi
109 Bovren St, 
iinikkM - 
15OH81A
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TIKROJI PRIEŽASTIS
— Kodėl žemė yra apvali?
— Todėl, kad žmonės jos 

kampus nepriterštų.
f

ko greičiau tai per- 
(“Ckininkas”)

JUOKELIAI

“Žinoma!
kol ji apmokės savo .-ąskaita. 

(“Ūk. B/’)

Aidas H 1

• V l

gyvenimo
JiS 

liką 
tienas 
iięgali šu 
f ’Kad nors Ptf 
pasakas rašyti, jb^pirma n 
ąaka “Vaąsal n
buvo pasekminga,1 ir beyę 
visai užmiršta. 'It Jįj *pąs 
liko garsiuoju isteriku.

F. L. L 4K

ii = ''ėSTrjr--- -

tėikžų ' p^Ą ėlekti&s.’šv^są 
visiems Egipto miestams ir 
kąimains. Bb' to, iŠ dirbtinio 
ežero vandenio galima butų

• ■■ Vienas Londop.ų. 
paskelbė žinią, kai „ 
naites priimąs tiJc^sfPkelnėl 
mis. Viešbučio' saviniūkas 
tai buvo priverstas padaryti 
praktiškais išrokavimais-Ness

ar

!<. i-i V- _ yy
DIRBTINIS &ERAS 

TYRUOSE,
Anglų- inžinieriai Šią va

ntai tai iškėlė klau-‘ _____
taip įrengti. Labijosipasimudoti-drėginei suteik-£. j-——.——---r

diddį dir^
rą,J' kuris užimtų 17 dėksąusumoą žemės ūkis ne- jasC

bu viršum tū£stąįčių ketv. įmanomas.;
fĄjJometi’ų ploti?. Mat^ pas- 

tinių laikų matavimai 
ė, kad didelė tyrų da- 

yra 140 metrų žemiau jū- 
vrandens paviršiaus. Tai- 

,-sujungus tą plotą kanalu 
su Viduržemio jūra, vanduo 
tuojau jį užlietų ir. tyru vi- 

i dury pasidaryti! ežeras. Tas 
ežeras inžinierių apskaitlia- 

būtų 320 kilometrų il- 
-gio ir vietomis 120 kilomet
rų pločio. Jis būtų tik 200 
kilometni atstume nuo E- 

>?gipto sostinės, Kairo.
f Kadangi tas tyrų įdubi- 

' mas apsuptas gana aukštais 
; kalnais, tai atviro kanalo 

I’ prakasimas labai brangiai 
' kainotų. Todėl inžinieriai iŠ- 
įdirbo planą prakasti iki jū

ros tunelį, kuriuo vanduo 
patektų į įdubimą. Vieton 

H išgaruojančio kasmet iš to 
ežero vandens, iš jūros pri
tikėtų vis naujo.
I- Inžinieriai apskaitliavo, 
kad šis vandens spaudimas 
iš jūros prie 48 metrų palin- 

' kimo turėtų 'duoti apie 160 
tūkstančių arklių jėgų. Šios 
jėgos palenktų tam, kad su-

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNKLL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNTV. bu llb.

“DarMninko" Name
' (antros lubos)

366 Broadway, So. Bostor
Rezidencija

805 Harvard St., Cambridge, Mass. 
TeL University 1463—J.

is, iiff^solo tenor. $1.50.
5. - Oi,zBerriyti Vieuturi i 

|)i, Vargeli Mano 4 mišr. bal 
50c.

Išeis rugsėjo mėnesyje: į
6. Kaminkrėtis ir M<l1ūj^.»h 

kas, operetei partitūra su bąl 

j ~7. Pavasarri-4- mišr. bals; 
tOc. Avjsugoi: a— 3
I 8. Dąitižę-ąpie'lpaHikštytę, iŠ 
jiielodr.^-** IfirdtF*71 solo tenori 
ar sopr. 308J 8v< r ' -

9. 3 Kalėdą Giesmės 4 
bals. 30c.

Noųunalė kaina $5.00, 
Užsisakiusiems visą 

nuleidžiama 20 nuoš. t. 
sos serijoje išvardytos 
tekstuos 4 doleriai.

Prisiuntę visus pinigus iki 
š. m. spaliij mėn. 1 d. gauna 
pąsirinktinai nemokamą prie
dą iš šių dalyku:

Nesek sau rožės prie kasų. 
Duetas sopr. ir baritonui — • 
30c.

Leiskit į Tėvynę, 4 mišr. 
balsams 30c.

Tėve mūsų 4 mišr. balsams 
— 30c.

Valio, laisvoji Lietuva, Mar
šas fortep. — 30c.

Atkreipiama g. g. chorve
džių dėmesis į N r. 2, 3. 4, 5, G, 
9, ir 8. Iš jų dainuojant pav. 
Nr.. 3, 4, G ir tt. 1924 metais 
rhorų konkurse' Klaipėdoj ma
no vedamas choras išėjo nu
galėtoju prieš 18 vokiškų cho
rų, kurių būta ir visai neblo
gu-

M ; J t-^prašymas r jąJAMES FENIMORE COOPER 
į........................ - ų.

Gimė Rugsėjo'1^/179—mirei 
•j/ Rusėjo.1851’-i

James . Fenimojre Cooper 
Europoje,yfą garsiausia^ A- 
merikos rašytojas.

James- Fs ..Cooper gimė 
Burlington, N. . Lankv. 
Yale Kolegiją i (būdamas iik 
13 metų amžiaus), bet neuž
ilgo jį iš ten paliuosavo nes 
nemėgo mokintis. Jis išvy
ko' Europon., Sugrįžęs' šion 
šalin jis priąirašū prie Ame
rikos Taivyho, iš kur .buvo 
paliuosuotas 1811 metais. 
Savo kelionėse, jis gerai ap- 
sipažino su gyvenimu ant 
jūrių, ežerų ir Naujos‘An
glijos giriose. Ir jo raštai 
puikiai nušviečia' jo patyri
mus. Jo pirmi raštai, “The 
Spy” ir “The Pioheer,” bu
vo gana geri ir tuoj jis išlei
do “The Pilot.” Bet jo ge
riausia knyga • buvo “The 
Lašt of the Mohicans,” kuri 
perstatė pradžią naujos ci
vilizacijos.

Per kiek laiko Cooper nie- 
1 ko jieraše, išvyko Europon-

išėjusių kūrinių- ;
L t/ , ■i?-.;. , •, <-• Kaip žinoma, spaudon dųif 
ti išsimoka tiktai didesnis eg
zempliorių. kiekio o iš kitos 
pusės mūsų muzikaliuos lit<| 
tatūros rihka kol kas ‘d»

* V **■ ' “ Li ?’* <•
ęilphutė, tad, Priorėdamas piv 
tenkinti prašytojus, pasiryžau 
išleisti dalį savo kūrinių pre
numeratos keliu.

Jau išspausdinta: r
1. Pasveikinimas J. E

nui V. Prezidentui 4 mišr. bal
sams 20c. x ’

2. Savanorių Maršas ir Ž i- 
vusiems. Savanoriams b mišr. 
bal. 25c.'-

3. Tryptinis 4 miš 
25c.

.... , ........
kad neuždengia nė 

a)W*6U kelnerius 
su 

jtękiu^įj^nu. Viešbučio sa- 
vrJyininkas tokia reklama pa

darė didelį biznį. \ Mat, nuo 
to laiko tų dvvų žiūrėti pri
sirinkdavo pilnas jo viešbu
tis žmonių. O kelniuotos tar
naitės labai greitai galėdavo 
subėgioti Ir bežiopsančihs 
svečius aptarnaudavo. Tai 
buvo gerai ir tarnaitėms, ir 
viešbučio savininkui.

— . *■* v

. DŽIOVINTAS-TIENAS
f Ligi šiol apyvartoje buvo k 
žinomas kondensuotas, arba I 
sutirštintas pienas bdnkutė-| 
se. Nežiūrint tokiu pieno pa-| 
togumo, bet maistingumo" iri 
skonio atžvilgiu jis negali 
lygintis paprastajam pienui. 
Kondensuoti pieną be šiol 
būdo vartota ir keletas ki
tų, bet jie visi buvo neuž-Į 
tektinai patenkinami. Da-I 

bar, kaip praneša laikra
ščiai, danų mokslininkas iš-1 
radęs būdą sausai, tabletė-1 
mis kondensuoti gerą pieną. I 

Taip kondensuotas pienas 
labai ilgah išsilaiko, nepra
rasdamas visų savo pirmyk
ščių ypatybių. Reikalui e- 
sant, nurodytu vandens kie
kiu afskiedžiama tabletė ir 
gaunamas tikrasai pienas. 
Išradimas naudingas dauge
liu atžvilgių, ypač svarbus 
vaikams ir ligoniams. x 

Trimitas^
/

BE MUILO PIGIAU
“Kiek šioje kirpykloje už 

apskutimą,” klausia • savo 
draugo jaunas vaikinas. O tas 
jam atsako: “Jei be muilo, pi
giau, o jei su muilu, tai bran
giau.” (“Š-nis”) KAVINĖJ

“Matai, Petrai, kaip toji 
.mergina prie gretimo stalo į 
tave '■mialsraužiūri,” — paste
bėjo .Jonas. “Reikėtų su ja 

? ’ >

Lfberty 7290. X

GEORGE H. SHIELDS i
ADVOKATAS t 

811-812 Old South Building! i
294 Washin«rton Street !! 

Boston, Mass. ; ;•
Valandos* 9 A. M. iki 5:30 P. M. “

GYVENIMO VIETA < ;

37 Gorham Avė., BrooMine i i
Telephone Regent 6568 ; [

DAINININKO LAIMĖ IR . . 
VARGAI

Nesenai Įvykusioje vokie
čių dainų šveniėje Vienoje 
dalyvavo apie 200,000 žmo
nių. Ta proga ne vienas vo
kietukas savo širdį atidavė 
Vienos gražuolėms, 
einant gatve vokietukus Vie
nos panelės apmetė gėlėmis. 
Viena Įsidrąsinusi 
vieną vokietuką 
net ir pabučiavo, 
ką apėmė didelis 
Jis paskelbė viename laik-| 
raštv, kad atsilieptų toji pa-1 

nelė, kuri jį pabučiavo. Ka
da jam pradėjo plaukti dau
gybė laiškų, tai jis net išsi
gando. - Mat, ne vienas jis 
bučiavosi. Ir tikras vargas 
jam, nes vis tiek jis negali 
sužinoti, kuri... šelmė jį pa
bučiavo. “Rytas”

PRITYRUS DAKTARAS
— Tamsta šitaip gali save

visgi pribaigti... Tamsta būti
nai turi daryti sau šaltas va-»susipažinti,.ar ne <esc ?” 
nas, ox paskiau trintis. “Žinoma! Tik i>. lauksim,

— Aš jau tai, ponuli, darau'1--1 - ”
— jau bus ar dvi savaitės.

— Taip?... Tokiu būdu tams
ta turi 
traukti.

DRĄSUOLIS
— sušuko sena pana 

j£arfa| Įeinančiam į vagoną. — Šis va
gonas moterims!

— Niekis, — atsakė ponas 
dėdamas savo ryšulius. — Aš 
nebailys! (“S-ba”)

IŠAIŠKINO
Vienas ponas buvo labai iš

didus, laikė save labai išmin
tingu ir turtingu. Per vieną 
balių, kur buvo susirinkę dau
gybė žmonių, ji norėjo pasidi
džiuoti, atsistojo ir paklausė: 
—Gerbiamieji, pasakykite, kas 
aš esu 4 Visi tylėjo, tik vienas, 
nelabai turtingas žmogelis, at
kistojo ir tarė: — Tamsta esi 
mulkis, kad nemoki savęs Į- 
kainoti. Atsakymas buvo ne
malonus, bet teisingas.

(“Sargyba”)

IR TAIP KAI KUR 
BŪNA

— Ar tamsta esi ponas Re
daktorius?

— Taip,"Tonas...
— Kaip galima spaudoje 

skelbti toki idijotizmai? Pas
kutiniame įžanginiame straips
nyje visai nėra minties... logi
kos... vien Kvailos kolionės.,.

— Dovanosite ponas aš ne
esu kompetentingas; piriri'-iu 
buvau batsiuvio gizelio pagel- 
bininku, bet dėdė ponas direk
torius paskyrė redaktoriumi ..

— Hm... Kaip tamsta politi
kos dalvkuose gerai orientuo. 
jiesi... kas per iškilmingas sti
lius... ne be reikalo dėdė ant 
galvos eilinderį nešioja... da
bar iš tamstos visi redaktoriai 
turėtų... mokytis... sudie... iki 
pasinfatymo.... Metropoly . . . 
4:30 po piet.

Visas čia išvardytas natas 
galima gauti ir atskirais ėg- 
zemplioriais nominale jų kai
na.

Užsakymus ir pinigus pra
šoma siųsti šiuo adresu: Pa
nevėžys, Tiškevičiaus aikštė, 
Prokatedrps vargoninkui VI. 
Paulauskui. .

Pastabos:, I. P. p. vargoni
ninkai užsisakę bent už $4.00, 
gauna 20 nuoš. rabato. IT. 
Knygynams sąlygos atskiros.

Jis išleido išviso šešiasdi*- 
šimts-se.ptynias knygas. Jo 
knygos, ypatingai indijonų 
pasakos, buvo išverstos 
daugelį svetimų kalbų.

F. L.

A f ’ . . . • ’ t:------------ — 1
CHARLES CARROLL ' 

iš Carrolfton
Gimė rugsėjo 20 d., 1737 m. 

Mirė lapkr. 14 Ą, 1832 m.
Gimęs Annapolis, Mary

landė, bet užbaigęs mokslį 
Paryžiuje ir Londone^ 

Charies Carroll sugryžo A? " 
merikon būdamas 27 metre- 
senuino^ir tuoj užsiėmė po
litiškais darbais. 1775 m, 
išrinktas į Kontinentinį 
Kongresą ir su kitais pasi
rašo po Amerikos NeprU 
klausomybės Deklaracijai 
Toms dienoms didelis pavo
jus grasino pasirašytojus^

ję kovą, visi pasirašytojai 
būtų nužudyti. Charles Car- 
roll pasirašydamas po De
klaracija po savo vardu dar 
pridėjo “iš Carroll ton,” 
kad anglai nemaišytų jį su 
kitu Charles Carroll, nes 
tas vardas buvo paprastas.

Po daugelio metų visuo
meniško darbo jis prasiŠalį-^ 
nol804 m. Jis ilgiaus išgy
veno negu visi kiti Deklara
cijos pasirašytojai. Jo šei
myna buvo viena iš pirmiau
sių apsigyventi Marvlando 
valstijoje, kur jie visai ne
prisidėjo prie tikėjimiŠkiį 
kovų. Marvland buvo viena 
iš Amerikos kolonijų kuri 
davė visiems jos žmonėms 
laisvę, ir žmonės čionais is 
visur atvyko nuo visokių 
persekiojimu.

F. L. I. & 
į.7,< ■ ■ ---------- ■ , - . ,r.

Rugsėjo 16, 1823—mirė lapkr
8,1893

Amerikos istorijos užre- 
kordavimas prasidėjo su 
pirmoms.angliškoms koloni
joms.

William I’rescott, John 
Lothrop Motley ir Francis 
Parkman skaitomi Ameri- 
rikos garsiausi istorikai, ir 
iš tų Parkman yra geriau
sias.

Parkman'gimė Bostono, 
Užbaigęs Harvardo kolegiją 
iškeliavo užsienin. 1846 m. 
nuvyko Į tolimus vakarus, 
kur per ilgą laiką gyveno 
tarpe indijonų. Jo pirma 
.knyga “The Oregon Trail.”

žmogaus būdas yra visa doro
vės santvarka, įkūnėjimas atski
ram asmeny... Būdo žmonės yra 
sąžinė tai visuomenei, kuriai jie 
priklauso.—Emerson.

Ką tik il8jo iŠ spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, daineRų, deklemaei- 
jh-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit už 
pašto ženklelį.

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

TeL Brocktpn 5112 •)
DANTISTAS !

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KA8) .v-.; 

705 Mato St., Montello, 
(Kampu Broad Street} .

► X
i

į

*

4

L

Offioe

Už
3c.

1

Mato OffioeJ

South Boeton
0304-W

u ■ >

Reumatizmas, nervų ligos, in- ‘ 
kstų ir vidurių ligos pa.-°k. j 
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 ScoDay 8quare, Boston ' 

Olympia Theatre Edg. .

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS

Ofiso valandos: ' h
Ryte nuo 10 ikJ 12 vai.; . 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

ITeL 8. B. 2805—R. ( >

• I1TUVIS

OPTONE^tlSTAS

TBmmminn-ji* akla, priskirto akj- 
■X1* atltlestao Ir 

ambltianittoee (aklose) akyse ao- 
grafino trina tiokšnra Talko.

J. L. Patekantis, O. D. 
447 Broadvray, So. Boeton.

A. J. KUPSTIS

-

r332 WEST BR0ADWAY
Telephone South ] 

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO

South Boston’e
Trijų šeimynų medinis namas 4-4 4 

Ckambariai, gesas, elektras, skalby- 
' h€s, pijazai. Preke $5,500. Savi

ninkas sutinka mainyti ant far- 
mos apie 20 arba 25 akerius že- 

> mės kur yra laikomos arba gali- 
laikyti karvės. Norintis mai- 

nyti kreipkitės tuojau.
Puikus kampinis namas, krau

tuvė b 9 kambariai, gera ir pa 
• Tankiausia bizniui vieta. K&rripas 
' E"ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre- 
j kė $5,500. i

, Trijų šeimynų medinis namas I 
ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 
kambariai, gesas, elektra, skalby- 

į- nes. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
-•'Slanko. Prekė $4.800.

Dorchester’y
A. ’t'rijų šeimynų medinis namas su 

'v. visais įtaisymais. Prekė $10,500.
Trijų • šeimynų medinis namas 

5-6-6 kambariai su įtaisymais. Pre
kė $10,000.

r Dviejų šeimynų medinis namas 
5 m.7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Prekė $11,500.

' ’imAriingtim’* ,3
Naujas dviejų šeimynų namas 5-5 

s.: kambariai ir dviejų karų gara< 
(®us su visais įtaisymais, *prnkė 
$12,500. Savininkas sutiktų mii 
nįyti ant fanuos apie 10 akerityto

6.

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1373
arba ir mažiau, kur yra laikomos | 
arba galima laikyti karvės.

Hardvare Krautuvė South Bos-1 
tone ant Broadway, geras, senai | 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiai

Barbernė ir Poolruimis. Vieniu-Į 
tėlė tokia įstaiga didžioj lietuviais I 
apgyvento j vietoj, Bostono prie-| 
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip i 
ritte tuojau._________ Į

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INBUBANCE
Infifirinu ir ant ISMOKESOIO 

(tik Mana, valstijoj) aotomobi-l 
iua, foraiMu^ nanma, stiklus, arei-r 
kat^, gyvastį ir t. p.

P&sfipinn pinigus delei morgi- Į 
čhj sut namų ir fermų, Bostone ir I 
jo apylinkėse. I

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuofimtį, ant pirmų arba antrų 
morgiėių, pranežkite man. - . ]

Užlaikau taipogi ir Laivakor- 
čhj Pardavimo £r Pinigu Bhmtimo 
SkvrfM. ' ' v •

Parduodu, Anglis ir Malkas.
Anglys Suomi taspn atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.* 

i Turiu daugybę namą, fanną ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurių čia negalima suminėti.

s

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEB 
(KASBARAVICIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
OJtio valan&c*: 

nuo 0 Dd 12 ryto Ir nuo 1:30 Iki t 
Ir-nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dSldienlais. taip-gl seredomls nuo 

12-toe diena uždarytas
Taipgi nuimti irX-Ray—-

ATRODO, KAD JIS
I vyras: “Aš girdėjau, kad 

vakar iš Maušos karčemos 
vieną girtą išmetė?”

II vyras: “Aš irgi girdė
jau!”

I vyras: “O nežinai, kas tas 
per girtuoklis buvo?”

II vyras: “Žinot tai aš ne
žinau, bet kaip vakar gerokai 
į jį įsižiūrėjau, tai turiu rimto 
pagrindo manyti, kad_anas iš- 
^nestasai buvau a...” “K. B.”

Tel. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

373 WEST BR0ADWAY
Kampas !E Stteet. Room 1 
(Viriu J Šidlausko- aptiekos)

Valandos: 9—9 (
*«*-*•*»- J—»***-——nr

< 1 “

Ras. Talbot 5863

J. J. ZARARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

I * -
ekzaminuoja akis ir pritaiko 

akinius
414 Broadvay - 80. Bortas,

Ofise tik vakarais

251 Broadvray, South Boston 
(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. 8eredom« nuo 9——18: 
vai. dieną.. Subatomia nuo 2( 
iki 6 vak. Nedėlioinia nno 9 
iki 12 (pagal sutartį). ■ ’ ’

E. V. WARABOW
(WrabH«uskas)

, LIETUVIS GRABORIUS IR 
’ BAI.SAMUOTOJAS

r Į043 Wa«hington Street 
, Norvood, Mass. t 

Tel Norwood ĮSOS
MONTELLO OBTICS 

1M Ame* Street 
Telepbone Brodctoa 18444

PATARNAVIMAS DIENĄ 
NIŪKTI 

0. A. ZttETSMS
Gabaritu ir


