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130,000 darbininkų streikuoja 
Lenkijoj

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 
FONDAS AUGA

Cldcago, III. — šv. Kry
žiaus Ligoninės' Fondas 
smarkiai auga. Tik i kele
tą dienų aukų gauta $5,001. 
Labdarybės Sę-gos kuopa iš

Cicero. III. aukavo ....$1,000
E. F. Carrv aukavo.........$ls0(M)
Jonas Krotkus aukavo $1,000 
John Bain aukavo _....  500
A. L. R. K. Federacija 500 
Dr. P. Zalatoris ........ .....  400
A. ir M. Stanislovai....300

Po $100.00 aukavo: Kun. J. 
Aniliotas iš Hartford, Conn. ir 
Anthony Cermak iš Chicagos. 
Kiti po mažiau. Taigi vajaus 
pradžia tikrai gera.

Lodzėj kilo 
Darbinin- 

pakelti 
pakurs- 
fabrikų 
i kovą

Varšuva. 
didelis streikas, 
kai reikalauja 20% 
algas, šis streikas 
tė ir kitų miestų 
darbininkus stoti 
prieš išnaudotojus.

Dabar, kaip pranešii, jau 
streikuoja apie 130,(Mk) dar
bininkų.

Keliose vietose įvyko strei
kininkų su policija susirė
mimai.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV.’JN

VOKiŽčlti J)EMON§TRAęi-

JA PRIEŠ LENKUS
___________ i

Kariuomenes manievrai 
Silezijoje .

Berlynan. — Artimiausio
mis dienomis Silezijoj tarp 

Goerlitzo ir Laubano Įvyks 

vokiečių kariuomenės ru

dens manievrai,* kurių žiū

rės prezidentas Hindenbur- 
gas, karo ministeris genero
las Grocneris. kariuomenės 

vadas generolas Heve ir ke
li svečiai karininkai iš už

sienio.

O DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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KAINA 5 CENTj

nas Išlėkė
Jungt. Valstijas

»y -J
—.y *

Wanld
dūkas gydjrtojas buvo pa
šauktas ag
John Payrie, 1956 Second 
St. namus.Sirgo jo moti
na.

sūrėti ligonę i

I)r. C. r. ignor, juodukas

100 ČEKŲ PALAIDOTA 
NAMO GRIUVĖSIUOSE

Prague, Čekoslovakija, spa
lių 9 d. — čia sugriuvo aš- 
tuonių aukštų ofisų namas 
pačiame vidurmiesty. Griu
vėsiuose palaidota 100 dar
bininkų. spėjama, 
džiuma užmušta.
lavonų ištraukta iš griuvė
sių.

2,000 AUDĖJŲ SUSTREI
KAVO PATERSONE

Paterson, N. ,J.—I)u tūk
stančiai darbininkų šilku 
audenyčiose sustreikavo, ku- 
met darbdaviai atsisakė pri
pažinti 8 vai. darb^lienoje 

ir pakelti algas.

MUŠTYNĖS STAČIATIKIŲ 
BAŽNYČIOJE

kad di-
Jau 20

SENBERNIŲ VARGAS 
ITALIJOJ

Italų ministerių kabinetas 
nutarė dvigubai padidinti 
senbernių mokesti.

8 ŽUVO ORLAIVIŲ 
NELAIMĖSE

Detroit, Mieli. — Trijose 
orlaivių nelaimėse žuvo as
tuoni asmenys.

Viena nelaimė atsitiko 
Detroite, kita Derby, Colo., 
trečia Cincinnati. Ohio.

FORDAS IEŠKO AUTOMO
BILIO PADIRBTO 1898 
Providence, R. I. — Hen

ry Fordas pasiuntė agentus 
po visą Ameriką ieškoti au
tomobilio padirbto Pope 
Manufacturing kompanijos 
1898 metais, tuo laiku pa
vadinto “Dos a Dos.” Tas 
automobilis turėjo keturias 
sėdynes ir pasažieriai sėdė
davo nugaras sudūrę. Buvo 
elektra varomas. Spėja, kad 
tas automobilis turėjo nu
imamus ir pamainomus ra
tus. Jis dabar reikalingas 
teisme byloje už sulaužymą 
patento, kurią užvedė Pack- 
ard Moto? kompanija prieš 
Fordą.

Kas toki automobili turės 
gaus didelius pinigus, nes 
čia dabar eina milijoninė 
byla.
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Latvijos ultimatumas 
Lenkijai

Jei iki spalių 15 d. neprasidės daryti nuolat 
derybos—nuo lapkričio 1 d. 
susisiekimas nutraukiama.

Ryga. — Į Latvijos pa
siūlymą sudaryti nuolatinę 
geležinkelių susisiekimo su
tarti iš Lenkijos gautas at- 
sakvmas, kuriuo siūloma dar 
kartą pailginti laikinąją su
tarti 3 mėnesiams, iki 1929 
m. sausio 1 d. Rugsėjo 24 d. 
tuo reikalu buvo sušauktas 
esuintresuotų latviu žinybų 
pasitarimas, kuriam pripa
žinta. kad tolimesnis laiki
nosios sutarties pailginimas 
neturi jokio pagrindo. Bei 
kadangi norima išvengti su
sisiekimo 
Lenkija,
laikinąją sutartį 
mėnesiui, iki lapkričio 1 d., 
tačiau ta sąlyga, kad iki 
spalių mėn. 15 d. Wti 
sušaukta Latvi j oš LčriUijbk1 
konferencija, kuri biri su-

Lomeli. Mass. — Jau nuo 
seniai čia Graikų stačiati
kių parapijoj eina kova dėl 
kontrolės. Savytarpinė ko
va nuėjo į teismą. Dar teis
mui neišsprendus, kas turi 
teisę kontroliuoti parapijos 
nuosavvbę, pmeitą nedėldie- 
nį Įvyko muštynes.

Pašaukus policiją 
mušeikų aretšavo.

keletą

apžiūrėjęs )ram*šė. kad jo 
motina jau airė. Sūnus tuo
jau pašauki! graborių jiaim- 
ti jo motini b lavoną.

Dar gąy 
pribuvo ir ; 
jis pasilenk* 
Payne ;not 
užgirdo dūsavimą, 
gydytoją, 
pripažino ją gyva ir tikisi, 
kad ji atsigaus. Ot tau. bū
tų gyva palaidoję.

( ptojui neišėjus 
raboriiLs. Kada 
£ kelti nuo lovos 
[t
plos lavoną jis 

Pašaukė 
ris apžiūrėjęs

SUDARYTAIUETUVOS SU

 

TARTIS £U SOVIETŲ 
IJA
Rugsėjo 24 d. 

i Lietuvos SSSR 
i nė prekybos sutar- 
V T *1

Kaunan. 
sudaryta 
provizorine prekybos sutar
tis didžiausio palankumo 
principu.

- ■■■ ~

200,000 žmonių nužudė fa- 
■ftatikai-KinijoL —

SULAIKYTA LENKŲ ŠNIPŲ 
GAUJA

Kaišedorių rajone rugsė
jo 9—10 d. sulaikyti jau se
nai žinomi ir sekami lenki] 
šnipų organizacijos daly
viai: Ostraševskis Marce- 
lius. Visockas Kazys, Rukš- 
ta Karolis, Ignatavičius 
Petras. Vaitekevičienė Ste
fanija. Kliukas Ignas ir 
Danišauskas Zemonas. Pa
skutinis - yra dvarininkas 
1926 m. specialiai atvykęs iš 
Vilniaus į Lietuvą įsteigti 
čia rezidentūrą.

Visi jie palaikė ryšius su 
lenkų kapitonu šniuku. gyv. 
Trakuose ir su poručniku

Shangliai, Kinija. — Dau
giau nė 200,000 žmonių iš
žudė Kaušu provincijoj mu
sulmonų fanatikai. Taipgi 
miestus ir kaimus sudegino. 
Ši provincija yra atskiria 
nuo civilizuoto pasaulio ir 
gyventojai labai skurdžiai ir 
vargingai gyvena. Pereitą 
metą nuo žemės drebėjimo 
žuvo apie 35.000.

12,000 AM. EXPRESS KOM
PANIJOS DARBININKŲ 

SUSTREIKAVO
-Ve/c l’or/,-, spaliu 10 d.— 

Čia ir apylinkėj American 
E.vpress kompanijos 12.000 
darbininkų išėjo į streiką. 
Tai buvo netikėtas streikas. 
Jokių oficialių žinių nei 
pranešimų nė viena, nė ki
ta pusė spaudai nedavė.

Spėja, kad darbininkai 
paskelbė streiką dėlto, kad 
kompanija nesilaiko sutar
ties sulig kurios, bloglaiky. 
tik gali paleisti nuo darbo 
jaunesnius darbininkus.

Streikieriai tikisi ištrauk
ti Į streiką ir kitu miešti] 
tos konrpanjos darbininkus.

Kompanijos ir pavieniai 
siuntusieji įvairius produk
tus turėjo samdyti trokus. 
kad pristatvti daiktus į 
vietą arba atgal pasiimti.

Jeigu pasiseks ištraukti j 
streiką visus šios kompani
jos darbininkus, tai strei
kas bus jaučiamas visoj ša
ly. nes ši kompanija prista
tydavo produktus iš vietos į 
vietą.

;Beto, pristatydavo už pri
einamą kainą.

Šis milžiniškas orlaivis
20 pasažierių

Apleido Vokietiją 1:51 
ryte Bostono laiku

veža

vai.

Mano perlėkti jūres į 75 va
landas

Fricderinhnhafen, Vokieti
ja, spalių ll d. — Graf Ze- 
|M*linax, Vokietijos didžiau
sias dirižablis, pakilo kelio-, 
nėn Į Jungt. Valstijas 1:51 
vai. ryte Bostono laiku. Šis 
milžinas turi penkis moto
rus; turi miegamus ir vai-

■ - 1— M. 1 1 > 1 1 —
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gomą kambarius ir kitus.pa 
togumus. Valgomajam kjofi 
bary gali tilpti 63 pasažie 
riai.

Zepelinu išražiavo 20 Į® 
sažierių ir apie 40 darbinis 
ku. ‘.SS

€

^l)(~.i‘b kad važiuos pe: 
Belgiją, Pranei ją, o ' ga 
sieks ir Angliją ir per At 
lantiką Amerikoų. Daba 
visi su nekantrumu lauki 
atlekiant šiuo milžinišku.'  ̂
riniu laivu. Jeigu pasist 
laimingai atlėkti, tai ’ 
pravestas kelias vežti pe 
žierius zepelinais.

SS

Lietuva sudarysianti militarę 
sutarti su Rusija 3

vals-
ŽllVO

. amžiaus lietuvis Ka-

GRANATA UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ

Latvijoj, Lielaucės 
čiuj, Dimžų viensėdy 
19 m
jetonas Stelingis, kuris ban
dė išardyti iš karo laikų li
kusią granatą. Žuvusis bu
vo atvykęs iš Lietuvos įLat- 

rfviją pas savo pažįstamą', kį-

'Jf ■

Berlynan. — Spauda pra
neša, kad Lietuva rengiasi 
sudaryti militarę sutartį ŠI 
Sovietų Rusija. Tuo reika
lu išvykęs į Maskvą Lietu
vos krašto apsaugos minis- 
toris Daukantas.

c.

/■ •

ris tarnauja Dimžų viensė
dy.

inę geležinke
lių susisiekimo sutartį. Jei Zalevskiu. gyf. Vilniuje. 
Lenkija šio pasiūlymo ne
priimtų, tai nuo lapkričio 1 
d. nutraukiamas geležinkelių 
susisiekimas iki bus pasira
šyta galutinė sutartis.

Reuterio žiniomis, bedar
bių skaičius Anglijoj siekia 
i .,293,700 žmonių, būtent, 
245,708 žmonėmis daugiau, 
negu tuo pat laiku pereitais 
metais. ;

Ignatavičius lankydavosi 
Vilniuje Į ekspozitūrą, kur 
gaudavo informacijas ir in
strukcijas. Be to palaike 
ryšius su žinoma lenkų šni
pe Radatavičiene Barbora.

Kvota kriminalinėj polici
joj vra užbaigta ir perduota 
kariuomenės teismo valsty
bės gynėjui. Jie visi sėdi 
Kauno sunkiųjų darbi] ka
lėjime.

SOCIJALISTAS REMIA 
HOOVERĮ

Neu' Y ark. — Norman 
Thomas. socialistų kandida- 
as į prezidentus ir jo par
iją gelbsti Republikonų 

oariijos kandidatui Herbert 
Joover laimėti rinkimus.

Tiesa, socialistų kandida
tas Thomas. buvęs protesto- 
nų kunigužis šias žinias už
ginčija. bet kitaip ir nega
li būti. Negi prisipažins, 
kad remia kapitalistų kan
didatą.

Mūsų 
Hoover. 
įlinkai, 
bėga.

PLEČKAITININKŲ ŠTABAS 
MAIŠIOGALOJE?

• • -1

Palei Nerį, prie demark- 
inijos pasirodė keletas pleč- 

kaitininkų ir lenki] karei
vių. Plečkaiti įlinkai buvę 
pasiruošę pulti Trakų ir 
Ukmergės barus 17 ir 18 
rugsėjo. Jų kažin koks šta
bas esąs Maišiogaloje.

JONIŠKY VĖL POTVINYS
Rūgs. 25 d. pranešė, kad 

trečia diena, kai Joniški 
kankina smarkus lietus. Pie
vos ir laukai apsemti van
deniu. Rugiai vargais ne
galais suimti, kviečiai ir 
daug kiti] javų dar nesuim
ta. Žiemkenčiai dar daugu
moj nepasėti.

VISA LIETUVA APSlįM

Berlynas.—Žinios iš Kati 
no paduoda, kad spalių STd 
visuose miestuose ir miestu 
liuose'lietuviai minėjo leu 
kų užgrobimą Vilniaus. Gat
vėse ir ant krautuvių ir na 
irių plevėsavo gedulo ženk 
lai. Visos Įstaigos buvo už 
darytos. Buvo surengta va 
karai ir išnešta protestą 
prieš lenkus. 'Ji

1

Lenkai iškrete'Kelio redakciją

socialistai irgi už
Kas jiems darbi- 

Kur doleriai ten ir

nuraukimas su 
nutarta pailginti 

vienam

i. 1 <.i . • • i ; į ; ■ ■*

Ydniun'. VŠ’riafrsyliės ko

misaro įsakj’mu, lenkų po
licija sukonfiskavo “Kelio” 
38 Nr. Spėjama už straips
nį “Mūsų padėties rimtii- 
redakcijoj buvo padarvta 
krata. ’ : ; ‘ ‘ '

Tą pat dieną policija;^-?

. i • , , , . .

■\konfiskavo gūdi] juoki] 
kraštį i“Ma1hnko.’’

lai-

Vokiečių kariuomenės 
dens manevruose prie Mozū
rų eženp be kitu valstybių, 
dalyvauja ir Lietuvos 
atarkė 
pa:

Vokietijai pulk.:
(i

ru-

karo 
škir-

VALSTYBĖS TARYBOS Į 
ĮSTATYMAS PATVIR

TINTAS
Kaunan. “Rytas” prane

ša, kad Valstybės Tarybos 
įstatymas R. Prezidento jau 
patvirtintas ir į Tarybą pa
skirti šie asmens: Tarybos 
pirmininku — St. šilingas, 
nariais — prof. Romeris, p. 
Ciplijauskas, p. Kalnietis ir 
p. Masiulis.

Kiti kandidatai kol 
dar nepaskirti.

kas

Žemes drebėjimas pertrauke 
kongreso posėdžius

Pajudino Devynias Valstijas

Me.rico (Uty, s])alių 9 d. 
— Meksikos kongrese karš
tus ir smarkius ginčus atsto
vų pertraukė žemės drebėji
mas. Visur buvo jaučiama 
drebėjimas ir žmonės išsi
gandę nežinojo kur bėgti ir 
ką daryti.

Kongrese ėjo ginčai dėl 
Calles valdžios. Išsikarščia
vę kongreso atstovai pajutę 

[žemės drebėjimą pamanė, 
kad. bus pasaulio pabaiga.

Keletą asmenų , žuvo, nuo 
žemės drebėjimojr kpliolil^l 

namų sugriovė U apardė___
Vera Cruz mieste nuo dre

bėjimo varpai t pradėjo 
skambinti.

Tacuba mieste visa šeimy
na žuvo namų griuvėsiuose.

Labiausia žmonės išsigan
do pamatę raudoną padan- 

! gę. I
Daug žmonių išbėgę

gatvių puolė ant kelių ir 
meldėsi.

Keliose vietose telejionų 
ir telegrapų susisiekimas 
nutrauktas. Tokio žemės 
drebėjimo Meksikoj dar nė
ra buvę.

«> 
tebesėk 
nužudj 
Jis dir

ROMANO BYLA VĖL 
TRIBUNOLE

Kaunan. — Pereitą ši 
tądien Į Vyriausiam Trit 
nole prasidėjo nagrinėjių 
Romano bylos dėl civiliai 
kinio.

Romanas dar 
grasos kalėjime už 
mą Dr. Brundzos.
bąs raštinėje prie durpi 
kasimo.

Eina kalbos, kad Roman 
prašymas paduotas preši 
dentui Smetonai bus išklat 
sytas ir jis tikisi lapkriti 
mėnesy būti liuosas.

Jis žada grįžti Amerikai

APŠAUDĖ DEMARKLINIJĄ
Vidaus reik, ministerijos 

žiniomis, rugsėjo 23 d. pa- 
demarklinijy, ties IV rajo
nu, pasienio policininkas 
Lebidninkas pastebėjęs arti 
demarklinijos žymi] lenkų 
judėjimą.,l>alų>ęs ant aukš
tesnėj vietos pamatė apie 30 
^uiktttbtųlvyjM.Č .kurie tuo
jau paleido mūsų pusėn 6 
šįiyjuą,. J’olięininkui pasi- tų valdžios prezidentu., 
slėpus, buvų girdėti ir dau- lių 10 (Į.^įs^priėmė prieki

CHIANG IŠRINKTAS 
KINIJOS PREZIDEN1

Shanghai, Kinija. Ge 
Chiang Kai-shek, vad 
Nankingo militarių jėgų n 

’cionalistų revoliucijoj,' Iii 
išrinktas Kinijos nacionaU

/ 
ant

giau Šūvių. Vėliau mūši] 
pusėn paleista 11 granatų.

Lenki] kareiviai nuėjo i 
Dobilių kaimą ir trihliMuta
vo. Dar karitn 
demarklinijos pa___
pnsėn 15 šūvių t n T

k*ą.
Miestai ir kaimeliai bw 

l>apu<xšti vėliavomis ir ttti 
tjĮųiaią ženkfttis. T*

“ - .. 1 /.’lt • •!? Ajeję pjįf .dįi/'jHi pankeli)? ir apvr 
)al‘ėmAJ OĮepriklausomykttP’i
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Žinios iš J
KFORMUOJA DOTNUEaSy

įtuvos
w ... Akų gim

ir ŽEiteB WO AKA-r^1 MOKYTOJA

ifer.A

i

I < jDEMIJA
Ū Ministerijų kabįnetįas pri- tauto kalno raštas 

lenku gimnaziją 
mokytojos 
k ienos lavo 
tinio lavpn 
dytojai ko 
kijaskienū esanti pasmaug
ta. Išaiškinimui piktadarių 
vedamas stropus tardymas. 

Prierašas. Kauno “Ry
tas” praneša, kad nužudy
toji nėra lenkų mokytoja, o 
tik paprasta moteris.

imė naująjį Dotnuvos žemės 
ikio akademijos statutą. A- 
kądemijpj paliekama 12 ka- 
fedrų, kurios skirstos į tris 
Akcijas: gejųdirbystės, gy
vulininkystės ir žemės ūkio 
įfconomijos. Akademijos 
rektorių, žemės ūkio minis- 

riui pristačius, skiria R 
rezidentas penkiems me
nas. R. Prezidentas taip 
irtina ir profesorius.

kūnas Šimkus nuo ugnies 
beveik x nenukentėjo, tik 
smarkiai į -žena^prifijtrenkė. 
Nutolęs žeqjpn kap. Ifesec- 
Kas smarkiai dejavo ir tuoj 
pakaušė atbėgusių gelbėti ar 
dar gy vąs^Jo

Lakūnai tuojau buvo nu- 
abenti*

Atsišaukimas j Amerikoje Gyvenau

■ S-

*-4

NAUJĄS LIETUVIŲ 
KONSULAS DAUGPILY 

j. ’

^Lietuvos generaliniam kon
sului Daugpily Žilinskui at
sistatydinus. jo vieton pa
siirtas Gaučys.
v -

KONFISKAVO LENKIŠKĄ 
r MANUFAKTŪRĄ
? Šiomis dienomis krimina- 
įlinė policija Kainu* susekė 
•pas vieną žydą daug kontra- 
(banda atgabentos per de- 
Jnarkliniją iš Lenkijos len- 
kiškos manufaktūros. Ma
nufaktūra konfiskuota, o 
^kaltininkai patraukti tiesom 
fc- 

r • ■ KAUNAS STATOSI
Šiemet ligi rugsėjo l d- 

Kaune pastatyti 91 mūrinis. 
15 akmeniniai ir 144 mcel'- 
riai gyvenamieji namai. 

r baugiausia statoma Žalia-* 
įkainy. Tai būsimasis mo- 
idernįškas Kaunas.

LT Šioj srity neatsilieka ir 
lenkai. Prie kampe) Vytau-

Ptl *

rifo prospekte) ir Miške) gat- 
’-vėse baigia statyti didžiulį 
1)demišką namą. Namas 

ręs 3 aukštus ir užims 18,- 
0 in., vadinas, 
ip valstybės 
ii jų būsimieji 
iriai.

Lpytikriais daviniais. Kau- 
■ namų statyba, išskvrus 
ldiškus rūmus, atseina 
s 14-15 milijonų litų.

ne mažiau, 
spaustuve, 
gimnazijos

X

n-

kVAGIA ARKLIŲ UODEGAS 
£ Ž2 Kalvarija. Šamės kai- 
itno gyventojai iš vienos 
Fnakties rade> ganykDse ark
lius. su nupiaustytomis uo- 

Panašiu vagvsčiii

c

L-

Birštono kurorte ąnt Vv-

Po ra-

n

Kun. J. Martinaitis, Šimonių klebonas

ū re.-į n "tą1 -vi ety, knr jįibd- 
ejų lėktuvas tragingai pu- 

VK)i Jis pasakęjęfcdfj, kad įĮie- 
w>.* nepamenąs, j kurioj Vie
toj puolęs, nes buvęs be są
monės.

8c.

LIETUVOS UNIVERSITETE 
5000 STUDENTŲ

Rugsėjo m. 15 d. Lietuvos 
universitete buvo naujųjų 
studentų imatrikuliacija (iš
kilmingas priėmimas). Iš
kilmių eigoj naujasis rekto
rius prof. Jodelė skaitė pa
skaitą: cemento gaminimas 
Lietuvoje." Paskaitai pasi
baigus. prof. Dovydaitis 
pranešė, kad universitetą 
šiemet baigė 135 asmens, o 
tuo tarpu studentų yra apie 
3,500. Naujai stojančių pri- 
skaitoma iki 1.500. Tuo bū
du naujais mokslo metais 
bus apie 5000 studentų.

ŽEIMELIS NUGALĖJO 
BAUSKĘ

Žeimelis. Š. m. rugsėjo 
mėn. 9 d. Žeimelyje įvyko
futbolo rungtynės tarp Že i
melio ir Bauskės stipriausių 
komandų. Jau nebe pirmą 
kartą šis mažas Žeimelio 
miestelis rungias su Latvi
jos apskrities miestu — dėl 
pirmenybių. Šį kartą Žei- 
meliečiai išėjo visiškai lai-j 
mčtojais (8:2). Žmonių pri
sirinko žiūrėti labili daug. 
Reikia pažymėti, kad rezul
tatai nėra pripuolami. nes 
sąlygos bei aplinkybės buco 
abiems komandoms vieno
dos. Žeimeliečiai sportinin
kai įrodė, kael išsireiškimas 
“duosime* leišiams" daugiau 
jau jiems patiems tinka.

tik naikina 
gyvulius, 

bažnyčias, 
sugriautų.

5 VALDININKŲ BYLA
Kauno apygardos teisme 

apie* spalių pabaigą bus na
grinėjama 5 aukštesniųjų 
miškų departamento valdi
ninku bvla už įvairius išaik- *. • *• 
rojinius. Byla buvo iškelta 
jau prieš 4 metus.

lakūnai drąsiai 
su mirtimi. Neiš-

LĖKTUVAS SUDEGĖ, 
LAKŪNAI IŠLIKO 

GYVI
Kaunas. — Rūgs. 21 d. po 

pietų apie 4 vai. Aleksote, 
ties aerodromu, vėl ištiko 
didelė orlaivio katastrofa. 
Ketvirtosios eskadrilės va
dui kap. Peštukui su Įeit. 
Šimkum pakilus su seno ti
po lėktuvu, kokių 200 met
ru aukštumoj staiga užside
gė bandomojo orlaivio mo
lo ras.

1 ariau 
grūmės
leisdami vairo iš rankų, su
lipo ant orlaivio sparnų, 
kad liepsna mažiau siektų 
drabužius, ir pradėjo leistis 
žemyn. Nusileisti pasisekė 
laimingai. Lakūnai išliko 
gyvi. Tik kap. 
smalkiai apdegė < 
ir viena koja- Leit. 
apdegęs mažiau.

Nugabenus abu į 
goninę ir suteikus 
uos pagalbą, 
paliko dar < 
Šimkus išėjo namo. 
Peseckas 
j i ugai. 
bandyti 
degęs.

Papildomomis žiniomis, 
besileidžiant žemėn beveik 
iš 200 metni aukštumos la
kūnas Šimkus, kurs ėjo žval
go pareigas, norėjęs šokti iš 
lėktuvo. Bet valiuojantis
lėktuvą kap. Peseckas jį su
draudė. Vėliau lakūnas
Šimkus norėjęs dar šokti į 
šieno kupetas, kurios buvo 
netoli aerodromo. Bet ir iri,
vėl čia pamate netoli esantį 
lentą, ant kurio bešokant 
paimlus galima buvo vėl ūž- 
užsimušti.
kentė, 
negalimas 
nukrito 
v< )S 
visiškai. K; 

vairavimo ; 
vimia

MOKINIAI MAŽĖJA
Rietavas. Pernai Rietavos 

aukštesniosios komercijos 
mokyklos buvo 6 klasės, šie
met beliko tik keturios. Ne
bėra mokinių. Ir likusiose 
klasėse didelis mokinių trū
kumas. Žemaičiai neaptin- 
go mokytis, tik tur būt ne 
viskas gera mokytoju jx*rso- 
nale, kad žmonės vaikų ne
beleidžia.

Didysis karas per 10 metų 

labai nuskriaudė’* Lietuvą. Ant 

laukų liejo kraują mūsų bro

liukai, ei jų namai griuvo ir 
degė nuo armotinių šūvių. Kai
riški gaisrai m*
trobesius, naikina 
bet pasiekia ir 
Daug Dievo namą 
sudegintų.

Ne* visose* Lietuvos vietose 
nelaimė* buvo lygi. Tos vietos 
daugiausia nukentėjo, kur bu
vo didesni mūšiai, kur ilgiau 
stovėjo apkasai. Didžiausia 
nelaimė* ištiko Šimonių para
piją. Panevėžio apskrities, čia 
ne* tik nuskriausti žmoneliai — 
sunaikintos jų trobelės, — bet 
ir bažnytėlė sudeginta, ir vis
kas, kas joje* buvo, šimonie- 
čiai žmoneliai Los rūšies, bet 
jų žemelė* — JTI-IV-os rūšies. 
Vis elelto šiaip taip pastate’ 
bažnytėlę, be*t pabaigti ją prie 
geriausių norų nebeišgali. Taip 
dabar išrodo vidus bažnytėlės, 
kaip pa prastos daržinėlės: sie
nos neišmuštos, nėra altorių, 
paveikslų, vargonų ir nei vie
no skambalo.

Broliai mūšų, lietuviai, o la
biausia šimoniečiai! l’adeki- 
te* mums savo aukomis. Pats 
•Jėzus, gyvendamas tokiuose* 
apleistuose nameliuose*, tiesia 
savo rankele; prie* .Jūsų. .Jūsų 
tėveliai, broliukai, sesutės su
eis čia melstis, atmins ir .Jū
sų gerą širelį ir mels, kael Vie*š- 
pats Dievas laimintų -Jūsų, 
taip tolimoje* šalelėje* gyvenau 
čių broliukų lietuvių, darbe
lius. Kūnai atskirti tolimų 
varnienų, bet sielos mūsų su
rištos. .Jūs čia krikštyti, čia 
užaugę, čia tėvynė* .Jūsų bran
gi.

Saulutei tekant, mes pa
žvelgę i tą šalį atmename sa
vo brolius, saulutei leielžian- 
tis — -Jūs pažvelgė; prisimin
site* brangią Lietuvėle; ii* tą 
Tamstų aukomis papuoštą Ši
monių bažnytėlę.

Jūsų geros širdys suplaks 
karščiau. e cfeMiios lankelės 
išsities tam reikalui. — lauk
sime su viltimi. Te* laimina 
.Jus Dievas!

Kun. J. Martinaitis,
Šimonių Klebonas 

23-V-192S.

Okupuotoje Lietuvoje

Peseckui 
ibi rankos 

Šimkus

karo li- 
medici- 

kap. Peseckas 
gydytis, o Įeit. 

Kap. 
apdegęs nepavo- 

Orlaivis. kuriuo iš
skrido lakūnai, su-

k.

Kure-

PLĖŠIKŲ TREJUKĖ
J Kelmės v., Šližiškės 

gyventojos Akulinos 
ščiuškienės butą naktį įsi
veržė trys ginkluoti plėšikai 
ir ją sumušę, atėmė apie 500 
litų. Apiplėšę pasislčĮn“. 
kad nepažintų, plėšikai bu
vo nusigrimavę veidus. Po
licija deda pastangas plėši
kus sugauti.

Šiaulių krim. policija plė
šikus sulaikė ir pasodino į 
Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjimą. 
Matas 
Juozas

Plėšime dalyvavo 
ir Kazys 
Šimulis ir 

Požerauskas, visi iš
miestelio.

šimkai. 
Pranas. 
Kelmės

- IŠVYKSTA Į AMERIKĄ
Kybartų “Žiburio” Aukš

tesniosios Komercijos Mokyk 
los Direktdn'us kun. P. Kara
lius & m.‘Ttų^Jėjo mėn. 19—20 
d. išvyksta-j Ameriką susipa
žinti su Amerikoj Suvienvtu ' z J ' *■ *■
Valstvbiu mokyklomis. I lai-

- *■ • t

vą Ijp Hawre uoste sėda nig- 
sėjo 26 d. ir spalių 1 d. pasie- 

(ierl).
.. kun. Karalius maloniai sutiko 

ir A?eitininkjpSu- 

ajjdogė smarkiai.aišripimo Fondo reikalus A- 
ranka ir burna. La- menkoje.

Taigi lakūnai 
kol pažemėj beveik 

valdyti lėktuvas 
žemėn. Lėktuvas, 

sudegq|kia Amerikos krantus.

' ap Peseckas kiek
Jam tik nul

SEMINARISTŲ VARGAI
Vilnius. — Uždarytos lie

tuvių mokytojų seminarijos 
mokinių dalis, ir šiemet ne
sulaukę seminarijos atidary
mo. bandė Įstoti Į esamas 
Rytų Lietuvoj lenkų mokyk
las. bet retai kam pavyko 
to atsiekti. Ypač nenorėta 
lietuviu mokiniu Įsileisti i fc *. c. 4
mokytojų seminarijas, mati
ninkų mokyklą, i technikos 
mokyklą. Keletas asmenų 
Įstojo i antrus metus Vilniu
je veikiantį Prekylms ir Ū- 
kio Mokslų Institutą (vidu
rinė mokykla).

tančiai turtingiausių Lietu
vos ir Lenkijos žydų, kurie 
betgi užuot melstis proga 
pasinaudodami padarė biz
ni.

PIRMA UŽ “MALDAS,” 
DABAR Už KIAULES

Vilnius. — “Slovo” pra
nešiu kad šiomis dienomis 
Linkmenų žydų kapinėse 
vėl kilęs incidentas. Būtent 
susirinkus žydams kapinėse, 
nežinomi asmens suleidę pro 
Vartus didelį būrį kiaulių, 
kurios sukėlusius besime1- 
džiančių žydų tarpe paniką. 
Atėjusi policija kiaules iš
varius. liet “kaltininkų” 
nesugavo. šis incidentas, 
už kurio tikrumą neimamo 
atsakomybės, yra visai pa
našus Į prieš porą mėnesių 
kilusį incidentą dėl vadina
mųjų “maldų." kurių lai
kyti buvo atvykę keli tūks-

DID. KUŽAI, Marcinko
nių valse., Lydos apskr. — 
Apie šį sodžių berods, kad 
nė karto nebuvo lietuvių lai
kraščiuose minėta. Gal ma
noma, kad mūsų sodžiuje 
nėra lietuvių ! Bet atvirk
ščiai. Mūsų sodžiuje bemaž 
visi lietuviai: tiesa, randasi 
ir tokių, kurie save vadina 
lenkais arba gudais, bet iš- 
tikrųjų yra sulenkėję arba 
suguldė j ę.

t •

“Darbininko”katalogas
Į -1 ĮVAIRIOS KNYGOS .-

Mandagymas—įvairūs pata-, ; 
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun, A. Staniuky- 
nas.____________ :____________ _ 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik- 
rybę-*-pažinimas . tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir' tikro
jo katalikei įrfedėrtnės.1 Para
šė KunH Jesųitač*I}'elik.tęp7.el 30c.

Tretininkų ^u^iliri^. T; 700 
nritų sukaktuvėms paminėti 
prašymas Šve.*nt6 Pranciškaus 

ve*įiuolijų ir .3; vienuolijų įsta-

Huckleberry Finnas — labai
įdomi apysaka ___________ _ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniamo ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas'T__ L------- 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijeis Žiups
nelis) sn paveikslais. Lietuvių 
kalbėtu išguldė'* Alyva................ 50e*.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
.žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė I’. B....... .......—.........40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyveninio atitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ... . ........

Žiema ir Vasara. Parašė' Pr. 
Mašiotas ................................... 20c.

Turto Normflr—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis..._.....45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
50 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotėkiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio.......................... $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ____ _ 75c.

Marijos Menuo arba apmąs
tymai kie*kvienai mėnesio die
nai apie* Marijos gvveiiirn?j. 
Surinkb'-kuiiu M. J. I)-as........ 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16*'mctų. 
Parašė P. Žadeikis......... ....... -... ’

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dalinsis 10c.
Gerumas—aprašymas apie ge

rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L. _________15c.

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

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

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas. — Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas _______________ 50c.

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina_____________50c.

Aritmetikos Uždavinynas....25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui________ 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas____15c.

1.50

.45c.

jgilžio,* Biržulio' ir Spalių mėne- 
siįms.. Išleidę kun. K. A. Va- 

_____ ____ ___ ’-----------------25c.

Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidemiis_____ —2------- --------75c.

Dangaus Karalienė.—Surin
ko Kun. M. Gavalevičįus; ;bo 
apdarų 75 centai, su apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas____ _ _______50c.

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleidę) M. Paltana- 
vičia __ ___ ________________ _ 25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgueio _________ „..10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ____ _ ___ ________ _ 10c.

Mildos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-te> šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B.__________________25c.

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

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)____ _ 15c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas 50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas.  ________ __ _ ______ ____10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vorlė
J. Gerutis___________________ 40c.

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

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

Mūsų Laikų šventoji, St. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ........      35c.

5c.

75c.

Štai pav. turime keletą 
siuvėjų, kurios nors ir išsi
skyrė iš mūsų lietuvių tar 
po, bet vis viena yra gimu
sios įB išauklėtas lietuvaitė- 
mi^goSĮŽiandi^agitą^aj 
kad-Japones ne|Įų į StrĮgTiT^ 
Iną 
rin 
kų

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ________________________ 50c.

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

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo.

Jonas M. Širvinta ^,_____50c.

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komdija!; parašė S. Tarvydas 25o.
Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks

mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas __________ ___ _____ 25c.

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

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis. ___ _______40c.

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

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ____________ __ ____________30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.___________10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktu drama. Ver
tė Jonas Tarvydas___________10c.

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

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas____________ _______ 65c.

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

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

lej

\ Kaz. br-jos . sū^P 

. užsirašytų Įrrie'len- 
L I*. ir p. IMkin1. 

ktuį^j|andien viena giria,’o 

įyt 
nej 
pasitikėti.

Tari tokios jpas 
nauT ’ 
mn 
pa 
ku 
gijas.

SC!

!1J 
’a

toj tą patį peikra. fiiėkas 
gęfĮia ir nenori tokiais

mumis
ūkius, norsAm KtfŪcė Sn| 

lįįįpieevp vjiaČ kp, 
VilniaiH-luiet, DrnT

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)_______________ 50c

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
iršeliais)____________________ 50e.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—jdodos (geresnės, mink- 
tais viršeliais)----------------------- 85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais) _________ ____ ______ $1.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (celuloidos virše
liais) _____________ _____ :___ -i.oo

' į Kkujtt Aukso Alto-

......................... ..................
t • 7/.4/ T L 2

užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
DARBININKAS

Broadway

iė Jpnąs M. Širvinta—_____50c.
i j TC - j

.lipink^. — Parašė Tėvas 
Innnaš Pcckaius __ _ 50c.
UUvog^nkiad.—isfeulo J.

KfriMas....40c.
nęs7?rSkŽbėk: ama-
Į ■MVrrfotSgai*^ ČUlogai.

..še Junzas-V.-Kovas.____ 30c.

Vertė
______10c.

Graudūs Včr^smai. -

Vysk. A. Baranauskas
Eucharistiškos Stacijos.—Su- 

litufrino Kun. P. Juškajtis____ 15ę.,

Kryžiui: Staoiįy, 
dūs Verksmai, MahioA’Ūc-

r** *•< South' Bbetdfc, ITm.
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GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

Mo-

Co.,
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I
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Vėjai nutyla, 
tamsūs rūkai.

Gali būt tikras apie vertę bile kokio pa
dirbto vartoto karo kuomet perki nuo mū 

i su—dėlto kad mes kuomet perdirbame ka
ra, atliekame darbą gerai!

Visas darbas yra atliktas per mūsų pa
čiu ekspertus mechanikus, ir yra perėję 
per tam tikrus dirbtuvės inspektorius. Tei
singos dalys sudėta visur.

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

. ♦

A. t

Ištemptos rankos... šventosios kojos.. . 
Akys pasruvusios brangiu krauju.. .
A irtoje rožių, laurų vainiko
Žmonės uždėjo jam iš dyglių...

“Šaltinis”

Kuomet karas yra perėjęs per visus per
žiūrėjimus, raudonas “O. K.” priekabas 
yra prisegtas prie radiatorio. šis prieka 
bas yra pirkėjo garantija vertėj—taigi pa
stebėk jį kuomet perki vartotą karą.Ten, kur kadaise cirkai tūnojo. 

Rijo kasdieną šimtus aukų, — 
Įsteigtos tapo Kristaus šventovės; 
.Jose malonu — širdžiai jauku.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IS NEW YORK’O:
‘’ESTONIA” __________ J_________Lapkričio-Nov. 15
“POLONIA” _____________________ Gruodžio Dec. 4

"i

Žmonijos Išvaduotojas
* • *

P' i
Dievo meilė tai mūsų lai

me čia ant žemės7. Žmogaus 
širdis’ mylėt sutverta. Ji 

meilės visuomet reikalinga, 
ir tai smarkios, nuolatinės, 
pastovios meilės. Kaip kom

paso švaistyklė yra visuomet 
nerami, visuomet purtosi ir 

kaip kompasą nepakreipsi, 

ji visuomet rodo į žiemius, 
taip ir žmogaus širdis, nu

kreipta į sutvėrimus, ne
rimsta, blaškosi, peršoka 

nuo vieno sutvėrimo ant ki
to ir tik tuomet pasilsi, kai 
suranda Dievą ir Jam pil

nai atsiduoda. Dievo mei

lė sutvarko žmogaus geis

mus, pasaldina vargus, pa
lengvina skausmus. Ji duo
da tokių saldžių jausmų 

žmogui paragauti, kad po jų 
visos pasaulio linksmybės iš- 

• rodo tuščios, neskanios ir 

karčios. Žmogus, sykį raga

vęs dangiškosios meilės sal
dybės, jau daugiau žemiš

kųjų smagybių nebenori ir 

sako su šv. Petru ant Ta

boro kalnev. “Viešpatie, ge
rai iltims čia būti!” Šv. Po- 
vylas'buvo pilnas dangiško-

* V 

jo džiaugsmo terpu smar
kiausių persekiojimų, dėlto 

kad mylėjo Dievą ir žinojo 

vieną tiktai Kristų ir tą pa

tį nukryžiuotą.

Šv. Pranciškus Ksaveras 

tarp laukinių indijiečių be

sidarbuodamas, atskirtas 

nuo viso pasaulio ir nuola- 
tos išstatytas ant visokių pa

vojų ir |>ersekiojimų. buvo 
visiškai laimingas, nes Die

vo meilės jausmai taip pa
saldindavo jam gyvenimą, 

kad tankiai prašė Dievo, 
kad sumažintu tuos laimės! 

k I

jausmus: “Gana, jau gana 
Viešpatie, neišturėsiu!”

Mylinčiam Dievą niekas 

nėra sunku. Nė nelaimė ne-

jzeis, nė vargas nepnspaus 
ta žmogų, kurs mvli Dievą 
ir tiki Į pomirtinį gyveni

mą. Ir pati mirtis tokiam 

nebaisi, nes per įnirtį jis 

pasiliuosuoja nuo šio gyve
nimo vargų ir eina pas Die^ 

va apturėti užmokesnį ir 
pasilsi. Taigi'Dievo meilė 
suteikia mums tikrą laimę 

ne tik danguj, bet ir ant že
mės.

Bet mylėti Dievą yra žmo
gui dar gi ir dideliausia 

garbė. Pasaulio žmonės lai
ko sau už garbę jei susilau
kia visuomenės pagyrimo už 

koki nors nuveikta darbo.
t. *■ *

Kuomet laikraščiai skelbia 
kieno pavardę su pagyrimu, 
tai kiti pavydi, manydami, 

kad tokia garbė atneša tik
rą laimę. Bet ištiesų tai tik 

dūmai, kurie labai greit iš
siblaško, nes pasaulis labai 
greit pamiršta savo garbin

toju vardus.

Su Dievo meile visai kas 
kita. Dievas tai toks prie- 

telius, kurs niekuomet neuž

miršta savo garbintojų ir 

tarnų. Ir ant žemės sura
mina ir galutinai dangum 

užmoka.

Tat geriausia priklausvti 

prie Dievo mylėtojų draugi

jos.

ITALIJOJE
Katalikų Veikimo Centra- 

linis Komitetas nutarė suda
ryti ypatingą tikybinės dar
buotės sekretoriatą, kurio 
u žd a v i nys—suv i cnodi n t i vi
soje Italijoj tikybos srityje 
žinias ir darbą. Kad -kata
likų spauda daugiau galėtų 
teikti pranešimų ir žinių a- 
pie katalikų veikimą, nutar
ta ši rudeni šaukti kataliku 
spaudos darbuotojų konfe
rencija.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
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 LIETU VI AL VAŽIUOJA ANT ŠIOS UNIJOS?

D
2)
3)
4)
5)
6)

KAINOS
IŠ KAUNO

Trečia Klesa

$125
Valdžios Taksai 

Ekstra

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

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

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW YORK, N. Y.
Union Trust Bldg. ' Pittsburgh, Pa.»
315 So. Dearbom Street Chicago, Illinois

»

—juodas pasaulis, 
nū — laimė žmonių.

Dingsta vargovės skraistė tamsioji. — 
Trūksta retežiai, šit kalinių.

Kas atgaivino alpstančią širdį ? 
Pančius sutraukė, kas vergijos?
Kas numalšino kovas šioj žemėj ? 
Kur išliųoąuotojas yr’ žmonijos?. .

1 n n U *
Eiki, va^gmili, į Palestiną!
Ženk į -Jeruzalės tamsias gatves, 
Ten tau juodys, kenčiant' Valdovą 

Minios Golgotos kalnan nuves.
*

* *

Minios tyčiojasi iš Geradarįo 
Širdį užgauna dar žmogžudys 
‘‘Tėve,'atleisk, nes nežino ką daro!’’ 
Meldžias už priešus mirdamas .Jis.

*

*

Paniekos ženklas Jmvęs kadaise 
Kryžius, dalia r tapo garbe visu. 
Džiaukis, Jeruzale, laimę išvydus! 
Kartu raudok, (lėliai Kristaus skausmų!..

(“Žvaigždė”)

Atsišaukimas Svarbiu Tautiniu ir 
Labdaringu Reikalu

^CHEVROLET

USED CARS
(in ~OK that counts

V Motor 
y-Radiator 
v<Rear Axle
V Transmission
v Startinį 
vLighting 
vlgnition_____
VBattery 
^Tires 
v'Upholstery 
vTop_______ _
v^Fenders 
v-Finish

Sis Priekabas Apsaugoja 
Jūsų Pirkimą

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

Chevrolet Motor Company

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

ARLINGTON: Ari Ington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Haucock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
Chelsea Sq.

CHARL*ESTOWN: Stanley Harlov 
Chevrolet Corp.. 334 Main St.

EAST BOSTON: Warn<xk-Lynch 
tors, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambrldge Motor 
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & .Toneš, Ine.. Med- 
ford. Stįuare

MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDttAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY HII.LS: Stack & Mc 

Adam Ine.

NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb- EAST JIII.TON : Aifred East 
ington St. ’

NONANTUM: Sllver Lake Chev. Co,
444 lVatertown St.

NEWTOX HIGHLANDS: Woodworth
Motor <k>.

HYDE BARK: J. J. Dolaney, 1213 
Hyde Bark Avė..

MALDEN: Frante Moters, Ine., 144
Excliange St.

DORCHESTER: Columbia Chevrolet
Ine.. 617 and 399 Cohnnbia Ko.-hI

(Uphams C'orner)
NOR\VOOI>: Fenton's Gurate
QUINCY: \Vashington St. Garnge, Ine.,

216 Washington St. .
DEDIIAM: Dedham S/juare Chevrolet

Company, Washington St.
EAST BRAINTREE: Clnrk & Taher
EVERETT: Melanson liros., Ine..

67 Chelsea St.
MATTAPAN: J. .T. Delaney, 1509 Elne

Hill Avė.

WPST RONBURY: Mt. Hope MotOT ' 
Sales. 1T82 Centre St.

RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co„ j 
45S Blue Hill Avė.

READING: Bal-Don Chevrolet Ine. ,
REVERE: North Shoro Chevrolet Co., 

1459 N. Shoro Rd.
ROSI, LYDALE: M t. H«i>e Motor Sales,.;

41.5 įlydo Purk Avė.
\VAKEFIELD: Mtiitt St.. Chevrolet Co, 
\VALPOI.E: W:ilp<>Je Auto Stn.,

19 Stono St.
\VALTIIAM: R<l>ert,G. 1’ease, Ine,'. ‘ 

703 Main St.
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Ccų 

6-17 Mt Aubttrn St.
(5VEST NEWTON: W. J. Fnrbush,. 
50 Davis Avė.)
\VINTHROP: GorUon G. Fullerton,
57 Putliam St y

■U’OBURN: I.ynch Motor Sales. Ine,
40 Wii:n St.

Amerikos lietuvių vybės tvirtovė, o sergan- 
pilnas, tiems sveikatos šaltiniu.

Prie šios progos primena
me, kad tie, kurie įrengs li
goninėje kambarį skirdami 
!$>00 ar $350, tų vardai prie 

to ligoninės kambario durų 
bus įrašyti ir jie ten bus tol. 
kol ta ligoninė stovės. Kam
barius gali įrengti vienas 
asmuo, keli susidėję, arba 
draugijos.

Aukojusiųjų $100 ar dau
giau vardai, kaipo garbės 
nariu bus atatinkamoje len
toje svečių kambary įrašy
ti. O aukojusiųjų nuo pen
kių dolerių bus surašyti į 
tam tikrą knygą (albumą), 
kuri amžiams liudys tų žmo
nių duosnumą lietuvybei ir 
labdaringiems tikslams. Vi- 
sos-gi aukos, kad ir mažiau
sios. bus skelbiamos laikra
ščiuose.

Pasitikime, kad tamstos 
asmenyje rasime nuoširdi] 
aukotoją ir bendradarbį Šv. 
Kryžiaus Lietuvių ligoninės 
statymo darbuose.

Laukiame prielankaus at
sakymo.

Prašome išpildyti žemiau 
paduotą kortelės formą iš
kirpti ir su auka siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian IIolv 
Cross Hospital Building 
Fund 2423 W. Marquetto 
Road, Chicago. Illinois.

Gerh. Kun. F. Kudirkai, Iždininkui, 
2423 W. Mnninotte R«»ad, 
Chicasro. Illinois. * 

Gerb. Tamsta:— 
Šiuomi siunčiu įniki) X..

tybos reikalams tr prašau prisiųsti pa- 
kvltnvimi).

Su pnimrhn.

Vardas ....................................................

Adresas ............................................. .............

Mūsų, 
gyvenimas nebūti] 
jei'šalę visos eilės-įvairiu į- 
staigų neturėtume nuosavos, 
lietuviškos ligoninės. Lab
darybės Sąjunga šią spra
gą pasiryžo užkišti. 1928 m. 
lapkričio 4 dieną jau bus 
pašventinimas Šv. Kryžiaus 
Lietuvių ligoninės. Tai bus 
istorinis Amreikos lietuviu 
gyvenimo ivvkis.

Dabar eina vajus (rink
liava), kad sumažinus ligo
ninės skolas ir palengvinus 
naštą vedėjams. Ligoninės 
užbaigimui yra reikalinga 
virš dviejų šimtų tūkstančių 
dolerių.

Šiuomi kreipiamės į ma
lonius šio laikraščio skaity
tojus prašydami aukų.

Žinodami, kad Tamstai 
rūpi risi mūsų tautos rei
kalai, kreipiamės prašyda
mi aukos, kviesdami ir kitus 
pakalbinti aukoti Lietuvių 
Ligoninei, kuri amžiais kels 
mūsų tautos vardą ir jauna
jai kartai bus didelė lietu-

I IR Iš

LIETUVOS I
Per BREMENĄ 

DfdŽIansfn Ir Greičiausio 
Vokiečiu Garlaiviu

C O L U M B U S 
arba kitais šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu 

Puiktjs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

Pns bile vietinĮ agentą arba 
65 STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN 

LLOYD

AT L O W C O S T

s

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)--------------------------------------- 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvata;
baritonui, mezzo soprano) ________40c.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)______________ 50c. '
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”) ________60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)_________________ 60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži)---------------------- 50c.

Chorams Dainos:
VEJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška 
daina) --------------------------------------------35c.
MUZIKA MUZIKA (galima šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” 
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida.. Kreipkitės į

7.

8.

9.

10.

11.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) --------------------------------- .--------- 25c.
8-NICS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų : tinka solo, dviem ir 
4 balsam)________________________ 40c.
“DAINUOK” TI Dalis (mokykloms 
ic.chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) ----------------------------------------60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna)----------------------- 60c.
MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) ____________ _________________ 30c.
VANAGO PLUNKSNA (tekstas ra 
nurodytoms melodijoms ir dekle- 
macijoms)--------------- ---------------------25c.
FORDTKAS (Poupuri iš 14 liaudies ' 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti), 
imant dideliam skaičiuje, duoda-

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

•«
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JOSEPH’S UTHUANIAN R. 0. AB80CIATI0M OF LABOS

as second-class matter Sept 12, 1915 <t the post offlce *t Bęftoą^Maas. 
undfer the Act of Klarch S, 1870” '

Amerikoje metams...........................$4.50
Užsieny metams...............................$SJP
Vienu feart savaitfije metams... .$2.50

Ąeceptunce for mailing a t speclai rate of peštame prevld 
Act of October 8, 1917, authorized on Jnly

SUBSCEIPTION RATES: 
bMc yearly.............................. $4.50
piyearly.................................. $5.50
sttc once j>er week yearly. .$2.50 
gtf ouce per week yearly... .$3.00 Užsieny viena kart savalteję j»et. $3.00

“DARBININKAS”
West Broadvvay South Boston, Mass.

Teb phone South Boston 0620

SPALIŲ 12, 1492
Spalių 12-ta diena bus \ i- didvyriais, bet sunku rasti 

^suomei viena žvaliausių pa-j kitą lokį prakilnų didvyri 
joje. ū3(> melai; kaip Kolumbas. .Jis nusi- 

12-ta dien;;! pi Ine sau didvvrio vardu 

Kolumbo jūri-įite karžygiškais darbais, ne 
i\<>(iri-o ūe Tri.iif.',; tarnaudamas tauriniam ar 
is išvydo Naujoji'asmeniniam egoizmui, bot 
Amerikos salą, ku-; prakilniai idėjai. Kiek jis 

omu v admo (iuana-p įtrėjo nugalėti kliūčių, kol 
:i Kolimm;;> pi jį. mav o n (kalingus kelionei 

Kolum-j laivus, kiek kantrybės ir 
ls Kosto I kilos ' s\ kili geležinės Valios llll'ė- 

rugpiūėio :»čią;!jo parodvri, kol privedė sa- 
kelionė i Ame- vo mažute eskadra per ne- 

virš ii) dienu i r Į Žinomas jūras prie užsibrėž- 
laivai ; io tikslo, kiek paskui pavy

ri’ '‘intoplu, neapykantos ir pažemi- 
kosiiiimu aavo nukęsti nuo tu.

į * *

a‘- j kurioms padovanojo nauia 
I • .......... • v-

įsaulio istorijoj 
patgal spalio
Kristoforo 

gunkas, K 
^pirmutinis 
♦'Pasauli. 
Įriąi indi j 
į.hani ir kuri: 
k mine Sau S;il\;;dor eį bus išplauki- iš . 
^Ispanijoje 
^uigi pirmoji• 1 - • rjlriką tęsė"! 
("Kolumbo tris 
į Santa Alar.ia. \ii 
Č pasiekė ne pat Į 
^kontinentą, bet lik Ž-*‘ . . .
Uštu nuo j 

Į; Naujo 
N- ,

Lmas p.-. J*
Ii ■ v »S vnac i 
f jas vi 
\ būti.

Ne\v Bedfordo streikuo

jantieji audėjai balsų di

džiuma nutarė grįžti į dirb

tuves. Bet ką reiškia sovie
totas didžiumos noras! jie 

užsispyrė, kad būtų ne taip 
kąip darbininkų didžiuma y- 
rą nutarusi, bet taip, kaip 
raudonasis Ne\v Bedfordo 
sovietas liepia. Tas gi so
vietas nori, kad darbininkai 
streikuotų ir toliau. Sovie
to nelaimei New Bedfordas 
yra ne Rusijoje, bet J. Val
stijose. Todėl jų norai ne
išsipildė ir sovieto nariai 
užuot tapę unijų diktato
riais. atsidūrė kalėjime.

Ne\v Bedfordo (tikriau 
sakant — importuotų) rau
donųjų taktika dar syki Į- 
rodė, kiek 
tosi 
mos

raudonieji skal
su darbininkų didžiu- 
norais. Darbininkas

turi-klausyti sovietų komi
sarą įsakymų ir pabaigtas 
kriukis! Tokią tik “teisę” 
jie teduoda eiliniam darbi
ninkui. O ar ne taip pat 
yra ir Rusijoje. Ar tenai so
vietuose yra darbininkų at
stovai, kuriems ištikrųjų rū
pi darbininkų reikalai“? Kur 
tau! Į sovietus tepatenka 
kartkartėmis persijoti ir 
perkošti komunistinių bosų 
ištikimi pakalikai, kuriems 
rūpi ne darbininkų gerovė, 
bet rūpi įtikti įšmugeliavu- 
siems juos į sovietą bosams 
ir lx)se!iams.

Caro biurokratai būdavo 
sako: vąše dielo slušat. Da
bar raudonai nudažyti bol
ševikų biurokratai sako dar
bininkui lygiai tą pat, kitaip 
sakant: ti durak! Štai tau, 
darbininke, ir raudonasai 
;rojus!

aukščiau pilvo, jų galutiną 
laimei yra doleris. P-nas 
Sirvydas nebuvo; vienas iŠ 
tų. !

.Vidutinis inteligentas da- 
sigalvoja, arba dasigyvena 
prie vadovaujančios, , pama
tinės gyvenimo idėjos. Yra 
tai jo akiniai, per kuriuos

:. ?įy. Tėvas Pijus ytą 
labai palankus t dorai spau
dai. Kai sykį katalikiškų 
lpikraštinipkų būrelis buvo 
gavęs audijenciją Vatikane, 
pijus juokais tarė

žiūri į gyvenimą; mastas,!gerbiamieji lai- 
kuriuo gyvenimą matuoja. k«»iniiikai, kelinta jūs esat 
Ji įspaudžia savo žymę antpj^v1^ atvirta, ar penkta, 
jo darbų ir minčių. Nelai-p ^beatsimenu. Vie- 

mingas ir tragingas yra gy
venimas to žmogaus, kurs li
po pagautas ar gyvenimo 
aplinkybių pastūmėtas ne
apgalvotai kaitalioja vado-1 sušypsojęs šv. Tėvas tarė: 
vaujančias gyvenimo idė-1 Būkit sau kuria norit 
jas, kuris šiandien aukoja |trečia’ ketvirta ar Penkta 
prie vieno aukuro, rytoj pfiepa^^e» ^k ^kuomet neuž- 
ldto. Toks žmogus neturi mirškit snvo didelės atsako- 
laiko įvertinti naujai adop-|^^8 jr stenkitės sunaudo- 

tuotos idėjos ir yra privers
tas aikvoti savo energiją 
neigiamai: smerkimui tų i- 
dealų, kurių išsižadėjo; yra

nas iš laikraštininkų atsa
kė; “Jūsų Šventenybes aki
vaizdoje mes esam be abejo 
ne paskutinė galybė.” Nu-

• v • v mw j •»

REDAKTORIŲ PALY
DINT

lll.'izi

i i- !>i 
An:» ri 

Ųidiii
j<» t-siiHrią 

k'iliriliclito all; 

l’i-i j (Ū ž! I;«-i l! T ■<_ 

l'i.pos i >>

,'rs. I-A či;i !':!■ 

kati r-’ c: 111 i 11'iii 
f • • • 1ž Scivo tP.H’Hvs nrsi‘,7 H H » H >. : 
lyjis'atrado naują milžini 
^fcųntincnlą. bet įiiaii? ai 

|Fdęs liaują kelią aplinkui 
f'^auli i ' t ii I :ali j;'. I r 
į ne likii;"> ir-'i'i ia. k.id n 
£jąįį Įia-aulį pa\i'.dima 
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Ponas J. O. Sirvydas, bu
vęs “Vienybės” redaktorius 
apleidžia Ameriką turbūt 
ant visados ir važiuoja i Lie
tuvą apsigyventi. Nors be
veik niekuomet negalėdavo
me sutikti su kaleidoskopiš
kai besikeičiančiomis ir re
tai aiškioms p-no Šrvvdo i- 
dėjomis. vis dėlto negalime 
nei vertinti jo darlištunio ir 
šia proga linkime jam — ir 
tai ne ironiškai ar.sarkastiš- 
kai — bet nuoširdžiai, kad 
į Lietuvą jis parsivežtų ne 
lik savo darbštumą, 1x4 dar 
ten atrastą pamatinę, vado
vaujančią gyvenimo idėją.’

Yra žmonių pasauly pa- rie idealo neturi ir nepažįs- 
į Puškino pranašą, ta idėjo ir jos pažinti neno

ri. Jų troškimai nesiekia

ra žmonių, kurių akys “lyg 
išsigandusio aro” tankiau, 
ar rečiau pra$iveria ir jie 
išvysta gyvenimo gelmes ir 
jo viršūnes ir iš tos augštu- 
mos vetrina žmones ir gy
venimo įvykius. Yra tai 
tikri gyvenimo pranašai ir 
vadai. Jie neskęsta valan
dos sūkuriuose, nėra blaško
mi ir mėtomi momento vil
niui, bet stovi tvirtai, nepa
judinami ir rodo kelią į 
šviesesnę ateitį minioms, 
nors tankiai minios juos už 
tai kryžiuoja. P-nas Sirvy
das ne buvo vienas iš jų.

Daug, daug yra tokių, ku-

n usnį
Nedaug ju yra. Nedaug v-

ti tą jūsų didelę galybę ge
ram.”

Priimdamas šių metų ko
vo mėnesy 1000 katalikų ry- 

pa^moninįl’p^eratatell1"*^*^ Piius XI išsitarė: 
darvti savos pateisinimui. |“HPauda mūši} laikais yra 

Tokiuo buvo p-nas Širvy- didžiausia jėga. Ji šio pa- 
šaulio gyvenimui gali ir be 
galo daug blogo ir be galo 

Žinoma, daug yra žmonių, daug gera padaryti. Tas 
kurie “atsiverčia” į vieną pat pasakytina ir apie Baž- 
ar į kitą pusę, kurie dasi-|ny^įos gyvenimą. Taigi go
gai voja, arba dasigyvena Į ra spąuda palaikyti reikia 
prie to, kad jiems atrodo stengtis visomis jėgomis. Jei 
jog seni idealai, kuriuos jau nieko kita negalėtumėm 
ligšiol išpažino yra klaidin- padaryti, tik gerus laikra- 
gi, jog naujasai idealas y- šėius ir spaudinius beplatin- 
ra tikras ir geras. T^s te- darni, būtų jau ir tai šven
čiau pasitaiko sulyginamai tas darbas.- Dar daugiau 
retai ir paprastai naujos i- gera ir naudos atneš tas, 
dėjos konvertai šęka visu Įkas sunaudodamas savo ta- 
atsidavimu apaštalauti nau-|]entą iš meilės Jėzaus Kris- 

jai idėjai ir nebeturi nė lai
ko nė noro smerkti idėją, ku
rią seniau gerbė, neturi lai
ko keikti dabartinius jos iš
pažintojus, savo senus drau
gus. P-nas Sirvydas šoki
nėjo nuo raudono socializmo 
iki juodos 'diktatūros, bet 
nebuvo jų prozelitu, tik jų 
priešų smerkėju. Štai kad 
ir vėliausias jo politinis sta
bas, Lietuvos diktatūra Ne
mokėjo, nedrįso, ar negalėjo

taus pasidarbuos plunksna 
gerai spaudai paremti.”
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Emigrantai Konstanti- I 
nopolv

’ Ą ypatingos svarbos 

isyja šiandieną redaktorių 

ir rašytojų pašaukimas. Be
siskverbiančiam netikėjimui 

ir bedievystei atremti įuuiž- 
tenka tos kovos, kurią veda 

Bažnyčia ir mokykla, čia 
reikia dar nuolatinių kated

rų, iš kurių nuolat sklystų 
tiesos žodis; tokios katedros 
tai — katalikiški laikraščiai. 

Jų uždavinys — ginti kata

likų interesus, Bažnyčios 
teises ir laisvę, stiprinti ka
talikišką pažiūrą į pasaulį. 
Tarp katalikiškų interesų ir 
katalikiškos spaudos yra 
glaudus sąryšys, taip kad 
katalikiški interesai gauna 
nemaža nuostolio, kai kata
likiškoji spauda neranda 
katalikiškoje visuomenėje 
prideramos paramos. Kata
likiškas laikraštis yra nuo
latinis liaudies mokytojas, 
turįs visus bėgančio gyveni
mo apsireiškimus Dieviškos 
tiesos šviesa nušviesti, dalv- 
vauti aktingai savo vysku
pijos ir visos bažnyčios gy
venime, skelbti šv. Tėvo ir 
vyskupų raštus, kelti skai
tytojų katalikišką sąmonę. 
“Pats svarbiausia klausi
mas, rašė kadaisia garsusis 
vysk. Keppleris, ne tas, ar 
mes esame ganėtinai apsi
švietę, bet tas, ar mes už
tektinai katalikai.” Taigi 
katalikiškos spaudos užda
vinys — diena iŠ dienos 
skelbti krikščioniškos mei
lės įsakymą, o ir pačiame 
katalikystės tiesų ir teisių 
gynime išlaikyti ramumą ir 
nenukrypti į priešų pašie
pimą bei niekinimą. Kata
likai rašytojai tuo atžvilgiu 
turėtų sau imti pavyzdį iš 
šv. Pranciškaus Saliečio.

Bet kad katalikiškas lai
kraštis galėtų savo uždavi
nį išpildyti, katalikai skai
tytojai privalo palaikyti sa
vo laikraštį, jį kasmet užsi
sakydami, skaitydami ir pla
tindami. Juo daugiau laik
raštis turės skaitytojų, juo 
didesnė bus jo įtaka katali
kiškajai visuomenei. Tai 
turėtų suprasti ir lietuviai 
katalikai ir nesiduoti suvi
liojami garsiomis nekatali
kiškų laikraščių reklamomis, 
bet būti ištikimi saviems ka
talikiškiems laikraščiams. 
Katalikiškos spaudos palai
kymas yra viena iš pirmu
tinių katalikiškos akcijos 
pareigų. A. Jakštas

(Kauno “Vienybė”)

piršti jos “gerumo” ir pa
sitenkino smerkimu tų, ku
rie nesutinka jos garbinti. 
Dar blogiau buvo su jo ti
kybinėmis idėjomis. Čia nie
kas, turbūt nė pats p. Sir
vydas nežinojo, kur jis sto
vi. Ėjo paskalos, būk jis ei
nąs retkarčiais į katalikų 
bažnyčią ir net atliekąs ve
lykinę, bet taip pat ėjo pa-

Mano naujas kompanijonas užtikrino, kad|g^a|os^ jjg ketinąs mo- 
mirtis, tų nekaltų sutvėrimų, buš visiškai leng- kytojauti nezaūežninkų se- 
va, be jokio skausmo, kaip sapnas ir PasPau'jminarijoje. Tuo pačiu lai- 
dęs man ranką, nukūrė susirūpinusiu veidu... jįg “Vienybėje” talpin- 
..................................................................... ..................................Idavo, o gal ir pats parašy- 

Nuo to laiko praėjo astuonios dienos- Kol Mavo tokius straipsnius, kli
kas aš nematau nė savo kompanjono nė avinų, Lje buvo griežtai priešingi 
nė pelno......................................................................................... Ine tik katalikų, bet ir vadi-

Matomai su kompaujonu kas nors atsitiko... [namųjų nezaliežninkų ideo- 
Kartais naktimis užeina sąžinės graužimas: hogijai. žodžiu sakant, pas 

ar buvau teisus, pavesdamas šiam silpnam zmo-lp. širvydą matvdavai daug 
gui pavojingą procedūrą — numarinimą avi- nesutaikomų ir kits kitam 
nų ? O kas, jei jie kelyje iš jo ištrūko? O kas, priešingų fragmentų, bet 
jeigu jie prieš mirtį pradėjo su juo kovą ir į- nieko aiškaus. Taip p. Šir- 
nirtę dėl nelemto savo likimo suplėšė mano varg- Lydąs svyravo iki pat galo, 

šą kompanjoną?

— Taigi matai! Žinot gi. kad vidutinis avi
nas sveria tris pūdus!!

■> Aš >avo veidu išreiškiau nemažą pasitenki
nimą.

— Pasakykit! Kas galėjo Įtarti.
— Taip. taip... Tris pūdus. O tamsta ži

nai. kiek svaras avienos kainuoja? Penkiasde- 
•Jmi piastru.

— Išrikto.. . bendrai dabar gyvenimas labai 
susipainiojęs.. . — neaiškiai pastebėjau aš.

— 'račiau, protingam žmogui gyvenimas aiš> 
kus. kaip pirštas. Ir taip toliau seka. O tams
ta žinai, kiek kainuoja avinas. Kady-kioe ?! De
šimt lirų! Ir štai tamstai biznis- Tamsta duo
di dvidešimt lirą ir aš dvidešimt lirų — aš nu
perku dvi avi, paplaunu jas...

— Nereikia piauti — sentimentaliai papra
šiau jo. Tokios gražutės.

— Kaipgi tuomet mes jas mėsai parduosi
me ? Aš pats jas paplausiu, nesibijokite. Tai
gi už tamstos dvidešimt lirų, tamsta turėsi še
šis pūdus avienos, — smulkiu pardavimu — še
šiasdešimt lirų!! Be to, kailis tartistos naudai 
ir ragai. ‘

Nors aš iki šiol raguotų avių nesutikau, ta
čiau,' i arai buvo, matyt, ypatinga vietos veislė. 
' 'Aš linktelėjau galvą nuduodamas žinovą: 
' ! Labai gerti s reikaliukas. Kada-gi įsakysi
te įnešti pinigus? •’ ;

Kad ir tuojau! Kuo greičiau, tuo geriau. 
Kiek jų pas tamstą? 'Lygiai dvidešimt? Na 

tai ir dėkui. Ryto rytą avinai jau bus pas mus. 
Norite, aš nuvesiu juos=pas tamstą parodyti? 

Aš sumiksėjau.
— Nežinau, paraukti bus tatai.
... Staiga bė iš šio, nei iš to avinai įeina į 

mano LrTf.ą.r. <!Ir mano šeiiuinihkė prieš viso
kius pašalinius vizitus.. / Ne, geriau juos ne
laukiant papiaukit Tik nekankinkit, gerai ?

ne tik katalikų, bet ir vadi-

Žodžiu sakant, pas

/
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Kiek čia kaltas p. Sirvy
do temparamentas ir jo. in
telektualinė struktūra ir iš-

f1
kai turėsiu liueso

l

Visa paslaptis «avo amžini 
pailginti yra tema, kad ne- 
tramptatam jo, tingfaianda- 
«« ir (ūdytam. —

ilKl-

-i»
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~ ■ Ap.-iįs' m- >u miestu, aš mr-premlžiau im-
• ■ . . . • • * 

ko’-.m n<.r- vii.mo (biznio). Sužinojęs, kati 
i visi bizmo žmones m-dreiika ^pueinlioje kavi 
gilėje i'iroj;. - e- nuėjau tenai, paprašiau ptm

* ■w" ” ...
riduką itavos n- pi i-eįimi !ūkiiriaiidamn.> už sta- 
S liuko — lii j-aripiim kariais koks reikaliukas. 
įS?/X ...

Į nnd< j.i. kaip '-akoma — iv žvėris bėga. Sa- 
gšlia m.-męs-p'-ised" nepažįstamas ponas ir delnu 
y suduodamam man per petį tarė:

— Sveii-ia^ poiu rašytojau! Nepažįstat 
nęs ?

— Kaip nej•až.Į.>tu! — tingiu mandagumu at
siliepiau a.-. — Dargi labai gerai pažinau. Kaip 
gyvuojate

— |\;.įriti'- i(-i’-..dim lamdau. O tamsta?
- Aš irg: manau, kokiu nms bizniu už-

Sėšimti-
— Li i ii v i .i ?
— I lupulį yta. pliaukšlelėjau aš į kišenę. 

Ali no bendrakalbio \< į<h- pasireiškė didelio 
ridoii įėjimo.

Hm!.. Ką man lokio reiktų dėl tamstos 
galvoti.'.. Hm!.. tni.įu vien.ą dttlylcą.’
ip... \ įmok pasidalitrdu su tamsta. -Kakv-
b>, — tamsta žinai, kiek gali sverti avinas.

— Koixs avinas? —- nustebau aš.
— Paprasta.^. Žinote, kiek jis sveria.
— A, bala jį žino. Aš iki šiol rašiau 

įkas o m avinus svėriau*
Į - Kodėl gi laiiibla nežinai kiek-srvvria avi
te? — -su priekaištu tątė pį'ptižįstiųnasfs. >

— Nrpiisiejo. Tačiau, je'rgi/riJknlinga. aš 
'p nors šiomis dienomis...
to.. -

«

Vakar su manim atsitiko keistas dalykas: I lavinimas iš vienos pusės ir 
cinu gatve — staiga matau — mano kompanjo- kiek iš kitos pusės yra pri- 
nas ateina priešais. įsidėjęs greitu pulsu bėgan-

Aš apsidžiaugęs puoliau prie jo. tis, įtemptas ir nervinantis
— Sveikas balandėli! Kas girdėti apie avi-1 Amerikos gyvenimas, neap-

nus? siimame spręsti. Baigdami
Jis nustebęs pažiūrėjo į mane. Į reiškiame vilties, kad ramus
— Kokie avinai? Atleiskit, aš tamstos vi-|ir neskubotai plaukiantis

siškai nepažįstu! [Lietuvos gyvenimas duos p.
— Ka-ai-p? Na juk mudu sykiu norėjom [Sirvydui progos giliau ir fi-

pasipelnyti iš avinų? Įlosofiškiau pažvelgti į gyve-
— Atsiprašau, aš tamstą pirmą syk matau. Įnimo pamatus, kad jis ten 

Aš kartais pasipelnau iš avinų, bet pasipelnau Įsnras tvirtą pamatą — vis- 
vienas.

Ir pastūmęs mane į šalį jis fiuėjo toliau.
“Tačiau, koks nepaprastas panašumas,” 

murmėjau sau po nose, lydėdama^ jį žvilgsniu.
“Veidas toks pat, balsas taipgi ir dagi iŠ <Vi- 

nų uždarbiauja, kaip ir anas!”
Daug paslapčių slepia savy žavintys, paslap

tingi Rytai.
■Č-' .

vien, koks jis nebūtų — sa
vo religinėms, ekonominėms, 
politinėms ir kitokioms idė
joms ir ant jo stovės ilgai, 
arba, bent ilgiau negu stovė
davo Amerikoje; kad jis 
teigiamai tarnaus savo ide- 

jalatns užuot smerkęs jų 
Yertė CMr«S: priešus.
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VI Kapris

MES DEGTINEI 
NEVERGAUSIM

Mes degtinei nevergausim. 
Jos nė lašo neragausim!
Į blaivybės pulkus skrisim 
Ir degtinę lauk varysim! 
Be nuodų mes sutvirtėsim 
Ir dorai gyvent pradėkim!
Mes tuoj Vilnių atvaduosim 
“Prošepanus” išvanosimi 
I vargus jau negrimsim!
Vienu žodžiu, mes atgimsim 

(“Sargyba”)



Iš pasakytojo aiš-
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i lg^s valgio pilve užsilikimas 

ir 

va

Brangią vasarą
Ir vaišes meilias

Dar ilgai minės jų dėkinga širdis.
Kun. A. daugis

Ne, Tai Nepadeda Valgio Virškinti ,
-> ___________________ •
\ t j f i • L . J z i i i i :
, • 1

Kad maistas kūnui būtų nėtųjų organų .iiaitkJ;ų( pak 

naudingas būtinai reikia, 
kad jis pavirstų krauju. Iš 

kraujo darosi kūno mėsa, 

kaulai, oda ir atsinaujina 

per Įvairius veiksmus pra

rastoji jo energija. Maistą 
paverčia į kraują virškini

mo organai: burna, jakuos, 
inkstai, plaučiai ir pilvas. 
Šiuose kūno organuose ran

dasi tam tikri indai, vadi

nami liaukomis. Liaukos — 
tai mažyčiai, lepūs ir įvai
rios formos spuogučiai. Vie
ni j’jj1.1 panašūs į pupos 
grūdą, kiti — Į mažyčius 
vamzdelius. Šiose liaukose 
yra gaminamas skystimas, 
būtinai reikalingas balty
mui, cukrui, krakmolui, rie
balams ir Įvairiems minera
lams. esantiems valgyje, iš
tirpinti. Taip, burnos liau
kose gaminamas skystimas 
yra seilės, jaknų liaukose— 
tulžis, pilvo liaukose — pil
vo syvai. Maistas, kuri val
gome. pradedamas virškinti 
jau burnoje, čia. po seilių 
Įtaka, ištirpsta cukrus, drus
ka ir krakmolo dalis. Iš 
burnos, dantimis sukramty
tas ir su seilėmis gerai susi
maišęs. valgis rykle nueina 
pilvam kur. susimaišydamas 
su jaknų ir pilvo syvais, jis 
virsta skysta košt*. Pilve, 
kuris panašus i tvirtą- skū- 
rini maišeli, visi šie syvai at
lieka tam tikrą darbą, pa- 
stūminėjanti maisto virtimą 
krauju. Alkoholis gi, pa
tekęs pilvan su alum, degti
ne arba kitais gėrimais, da
ro didelę žalą. 1) .Jis sukie
tina valgį ir tuom užduoda 
pilvui daug nereikalingo 
darbo: 2) jis suardo dalį mi-

imas pilvo syvų kiekybės,
t

v • 
netekimas apetito — noro 
(gyti.

kų, kad alkoholis nedidina, 
bet tikrybėje mažina apetitą 
ir ilgainiui £irhdo pilvo ką- 
tarą — slo£ą. Valgį mala

. < •) i ; • *,< ,

ir jakpų syvai. Jaknos, kaip 
■ ii^ visi, jkitį orguųai, susj(|e-

DVEJOPAS RUDUO
____________ '

*■ # »

Skrenda gervės jau, 1

Kregždės paskui jas
pietų’šiltųjų tolimas sritis.

Filo de patruko

LIETUVOS KAIMES
* -yt

vei-sdamas 'jas kietais ‘ gru
mulais, netiinkančiuis.: jau 
syvų gaminimui. < ’ J •• '■ l'

1

Ir taip, alkoholis sukieti
na valgį, nes jis, kur tik pa
tenka, išsiurbia vandeni. Tą 
lengvai galima patirti - iš 
bandymų. Pamerkite, pa
vyzdžiui, alkoholyje kąsnelį 
mėsos ir jūs patirsite, kad, 
po kuriam laikui, jis visai 
sukietėjo. Kodėl i Todėl, 
kad alkoholis iščiulpė iš jo 
visą vandeni ir sukietino jo 
audinius. Tą patį jis daro 
ir pilve. Alkoholis atima iš 
valgio vandenį ir padaro ji 
kietu. Valgis gi. tuom tar
pu. neturi pilve pasidaryti 
kietu, bet. priešingai, turi 
suminkštėti, ištirpti. Sukie- 
tėjus valgiui, maisto virški
nimo organams prisieina 
dirbti dvigubai, kolei jie ji 
suvirškina. Tat aišku, kad 
alkoholis, sukietindamas val
gį. virškinimo darbą nepa- 
stuminėja. bet tik trukdo. 
Apart valgio sukietinimo, 
alkoholis suardo ir dalį pil
vo liaukų. Pilvas susideda 
iš keleto sluoksniu. Pats že
mutinis sluoksnis yra mink
šta. slidi, gleivėmis nuklota 
odelė. -Ji vadinasi gleivėto
ji plėve. Šioje plėvėje ir sė
di liaukos, "gaminančios pil
vo syvus. Dažnas alkoholio 
vartojimas iščiulpia iš glei
vėtosios pilvo plėvės vande
ni ir paverčia joje esančias 
liaukas kietais gumbais, ne
tinkančiais syvų gaminimui, 
l’icsa, iŠ pradžios gleivėtoje 
pilvo lėvėje išauga naujos 
liaukos, sunaikintų vietoje, 
bet ilgainiui, jos paliauja 
augusios ir lieka tik stip
riausios. Pasekmės: suma-

orguųai, susį(|e- 

'daį iš £eljų .(narvelių). Kiek

vienoje . celėje yra gamina

nt; is<skystimas—tulžis. Tul- 
j fi

zij 'susirenka didžiausion 
liaukon ir iš ten, per tam 
tikrus vamzdelius, išbėgioja 
po pilvą ir žarnas, kur jis ir 
atlieka savo darbą. Tulžis 
išskirsto valgyje esančius 
riebalus Į tokias mažytes da
leles, kad jas lengvai jau ga
li prisavinti žarnų gleivėto
je plėvėje eesantieji plauku
čiai. .Jie nutveria mažytes 
riebalų daleles ir įtraukia 
jas savyje, kur jos virsta 
krauju. Alkoholis-gi sutruk
do šį taip reikalingą maistui 
virškinti jaknų darbą, nes 
jis jaknas arba nutukina ar
ba nusilpnina. Alkoholis, 
geriamas pavydale alaus, 
jaknas nukloja storai tau
kais. Taukai net įeina jak
nų mėson ir ją paverčia tau
kais. .Takuos pasidaro ne
normalios, didelės ir nustoja 
dirbusios savo darbą — ga
minusios tulži. Pasekmės: 
pilvo užkietėjimas, galvos 
svaigimas ir skaudėjimas ir. 
pagalinus, jėgų nuštojimas. 
Alkoholis-gi geriamas kaipo 
degtinė, jaknas nusilpnina. 
Jis išsiurbia iš jų vandenį, 
padaro jas visai kietomis, 
susitraukusiomis i gabalą ir 
susiaurina jose kraujo ne
šiojamąsias gyslas. Pasek
mės: įsimetimas jaknoe li
gos. vadinamos “cirhosis, 
o pilve — pilvo vandenligės. 
Todėl išmintingas yra daik
tas visai negerti svaiginan
čiu gėrimų — alkoholio.

“Dievo Karalyste ne valgis ir 
ne gėrimas, bet teisumas, ramybė 
ir džiaugsmas šventojoje Dvasio
je.’’—Rom. 14, 17.

Kun. S. J. Vembre

DARBININKŲ KLAUSIMAS
(Tęsinys)

Beveik iki paskutinių metų Anglijoje 
buvo daugybė panašių liuesų kasų. 1911 m. 
Anglija, kaip ir vokiečiai išleido Įstatymus 
darbininkams apdrausti, ir nuo to laiko 
liuosos kasos virto privalomomis: kiekvie
nas darbininkas yra verčiamais jose daly
vauti, visi turi mokėti savo dalį kasos rei
kalams ir tiktai tas darbininkas nieko ne^ 
moka,kurs perdien ne daug teuždirba, kaip 
pustrečios markės, nors susirgę yra lygiai 
su kitais kasos nariais šelpiamas ir lygiai 
su kitais dalyvauja kasos reikalų vedime. 
Anglijos kasų reikalais rūpinasi vien darbi
ninkai, nes nei visuotiname narių susirinki
me, nei valdyboje nedalyvauja nei fabrikan
tai, nei \ aldininkai.

Priverstinos ligos kasos steigiamos kiek
vieno fabriko, kuriame dilba ne mažiau 200 
žmonių: mažos dirbtuvės gi susidėjusios 
steigiasi liendrą ligos kasą. Kaskart, mo
kant uždarbį darbininkui priverstinai už
laikoma jo mokamoji kason dalis. Darbi
ninkas moka ligos kason ne mažiau 1 cento 
nuo uždirbto dolerio, kitur gi kitaip: jei li
gos kasoje dalyvauja danginu (400 žmonių, 
tai darbininkai negąįį(ynyh^i daugiau. kaip 
2 c('utu nuo dolerio, k^sos
priklauso mažiau 400 asmenų, tai nuo dar
bininko imami kason nuo dolerio nedaugiau 
uždarbio, kaip 3 centai.

I 3 centų, darbininkui priturėtų, darbdavis 

privalo primokėti savo 2 centu “ligos ka
sos" iždan.

Nupiauti laukai,
Lyg baltais šilkais, 

Puošiasi visur voratinklių šydu.

(Tęsinys) |

V. j
Gerai ar negerai. Pasikeiti

mas sezonų. Vietoje idėjų— 
materija. Piliečių teisės. Kas 
kam turi rūpėti. Tautos šir- 
dies klausimu. Gyvoji šmėk
la.

Girios šner’ liūdnai
Lapais geltonais,

Lvg beduoniai vargšai įnirdami badu.
*

* *

Ei ii- mūs’ atein’
Nejaukus ruduo,

Seną galvą puošdams žilstančiais plaukais.

Kokį vaisių ved’
Diegtas mūs augumo i 

Kokiais pasigirti galime darbais?

unnie ir mes
alį brangiąją.
ra nei vargo nei pačios mirties...

30. VIII. 28.
(Kauno “Vienybe”)

MOTERIMS ŽINOTINA
New Yorko valstybėje dau

gelis moterų nedalyvauja val
džios rinkimuose iš priežasties 
literatinio bandymo (literary 
tęst), kurio reikalaujama šio
je valstybėje iš užsiregistruo
jančių pirmą kartą balsuoti. 
Šisai parėdymas turi sekamą 
išimtį.

Vyrai ir moterys. kurie bu
vo kvalifikuoti balsavimui 
prieš sausio 1 d.. 1922. gali re
gistruotis ir balsuoti be jokio 
literatiško kvotimo, nes iš 
tuom laik patapusių piliečių 
minėto kvotimo nereikalauja
ma. nepaisant to. ar jie iki 
šiol yra kada balsavę ar ne.

Prieš 1922 metas, moterys

mos su ateiviais vyrais — nu
stodavo pilietybes teisių, (ii 
po rugsėjo 22, 1922, kuomet 
tas Įstatymas tapo pakeistas, 
Amerikoje gimusios moterys 
susituokdamos su ateiviais — 
nenustoja savo pilietybės tei
sių ir todėl gali dalyvauti bal
savimuose.

Bile amerikietė moteris, ku
ri prieš pažymėtą laiką ište
kėdama už svetimtaučio vyro, 
yra praradusi pilietybės teises 
— jas gali vėl lengvai atgau
ti. Tokiame atsitikime jai ne
reikia imti primų popierų ir 
nereikalaujama, kad ji būtų iš
gyvenus 5 metus Suvienytose 
Valstybėse ir vienus metus to
ji* valstybėje, kurioje nori

apsivesdamos arba susituokda- gauti pilietybė liūdymą; vieto-

Kasas valdo visuotinis narių susirinki

mas ir valdyba, renkama visuotino susirin- 
<imo. Visuotiname susirinkime negali da- 
yvauti vi»i nariai, tiktai darbininkų įgalio
tiniai, ne daugiau šimto žmonių. Į minė' 
tąjį susirinkimą fabrikantas gali siųsti sa
vus atstovus. Balsai tarp atstovų ir darbi
ninkų šiaip skirstomi: 3 darbininkų Įgalio
tiniai. 2 fabrikanto atstovai, susirinkime 
pirmininkauja fabriko savininkas. Darbi
ninkų įgaliotiniai renka valdybos dalį, kitus 
gi skilia darbdąvis. Valdyba susideda iš 
neporinio nariiif skaičiaus. . Rinktinių na
rtų valdyboje f tiri būti vienu daugiau, negu 
fabrikanto paskirtų. Visuotinis susįrinki- 
įl’iaš Hušlhto virinėms metams nario mokes
čio ir'pašalpos didumą, Valdyba piiiminė- 
ja‘nioRcsbius nuo darbininkų ir fabrikantų 

ir išduoda pašalpą reikalaujantiems. Ligos 
kasos turi duoti pašalpos tokiuose atsitiki
muose: Darbininkui susirgus ir negalint 
darbo dirbti, kasa šelpia jį visą ligos laiką, 
bot ne ilgiau., khfip 26 savaites nuo ligos pra- 

dzios:
sa vėl ji se

: susirgus mtrąjį ir treciąjį kartą, ka- 
•fpią, bet kartu su pirjnuojn ir 

tai ne ilgiau 30 savaičių ]»er metus. Pa
šalpa susirgusiam negali būti mažesnė, kaip 

» a

uždarbio dalis, nevedusiam, ir nemažiau, < 
kaip pusė vedusiam; ji negali būti didesnė, i 
kaip uždarbio pusė nevedusiam ir du treč
daliu šeimynos žmogui, turinčiam žmoną, 
vaikų, augintinių, brolių, seserų iki 15 m., 
ar tėvus. Nėščioms darbininkėms duodama 
pašalpa }»er 2 savaiti prieš gimdant ir 4 
savaites pagimdžius, per tą visą šelpimo lai
ką darbininkė neprivalo eiti darban; pašal
pa tokioms darbininkėms negali būti ma
žesnė, kaip jų pelno du trečdaliu ir net di
desnė, kaip pilnas uždarbis. Ligos kasos 
įstatymo neverčiamos šelpti darbininko 
žmoną, vaikus, ar šiaip kurį jo šeimynos: 
tačiau tas Įstatymas leidžia, kad ligos kasos 
gydyti] ir šelptų darbininkų šeimynas.

Darbininkui susižeidus ir darbo nepajė
giant (Jirbti, ligos kasa skiria pašalpą ne 
daugiau, kaip 13 savaičių; toms pasibaigus, 
ir pasirodžius, kad visai nebegali ir dalimi 
darbo dirbti, sužeistąjį turi šelpti tam tikra 
fabrikantų (baudinio draugija. Kad nelai
minguose nuotikiuose darbininkas, nustojęs 
sveikatos prie darbo ir dėl to darbo fabri
ke. tu lėtų kuo gyventi, tie patys fabrikai, 
prie kurių steigiamos ligos kasos, turi aprū
pinti darbininkus nelaiminguose nuoti- 
kiriosc. Tam gi tikslui steigiamos apdrau
dimo draugijos. į kurias mokesčius už savo 
darbininkų apdraudimą turi sumokėti fab- 

, rikų savininkai: bet ir patys fabrikantai 
valdo tas draugijas.

Nustojęs prie darbo nelaimingame nuo- 
tikyje sveikatos darbininkas, jei nebegali 
dirbti darbo, įgauna iš draugijos nuolati
nę pašalpą; jęi visai nebegali dirbti, gauna

Gyvenimas Lietuvoje tar

tum “nusistovėjo.” Koki 
valdymo forma dabar vieš-] 

patauja pas mus? — niekas 
tikrai, ir teisingai neatsa
kys, tačiau dabar žmonės 
paprato gyventi giliau neįsi- 
leisdami į mintis. Apie par
tijas dabar vis rečiau ii- re
čiau teišgirsi. Visi jaučia, 
kad yra tik viena partija, 
kuri dabar teisia visas kitas, 
ir ji jaučia tik pas save tei
sybę. Žmonės nesijaučia nė 
gerai nei blogai, žinoma tie 
kurie rumbesni. Jautresnie
ji žinoma dažniau nukenčia. 
Žodžiu, partinė “ramybė.” 
Tačiau ar tatai gerai tautos 
dvasiai — tai rimtas klausi
mas.

padės tautai ateičiai tvirtės- 

nio pagrindo, kaip sausa me
džiaga negali pavaduoti šie-

k. . 3Įi 
los. t

Piliečiai sprendžia 

vo ūkio reikalus, o vaikų la 

vinimo reikaluose juos s 

giasi apriboti valstybė. Da

bar daugelis net nežino ko
kias turi teises piliečiai ir 

kokiais reikalais jie patys 
gali rūpintis, šalies nepri
klausomybė, jos gerovė, jos 

kam labiausiai turi 
Visiems piliečiams 

keliems “išrinktie- 
Vyriausyl>ės ir pa-

•s

.^1

i.

A

•41

£

referendumo, tei-ldo, stato tolimesnėn eilėn* 
ir kitus panašius Ryšys su vyriausybe, kaipo 
Bet besirūpinant tautos, pačios tautos pasta- 

krašto reika-ltyta vadovybe kaž kaip

ateitis 
rūpėti ? 
ai- tik 
šiems?”
šalinių piliečių reikalai ne-, 
žinia kur rubežiuojasi? Pla
čiosios sodiečių masės juos 
reiškia Įvairiuose suvažiavi- 
imuose, kurie, tartum kokie 
senovės Graikijos laikų par- 
lamenitai ifiškia savo rezo
liucijas ir pag(*idavimus.

Mūsų senosios sostinės, 
tautos širdies, Vilniaus klau
simas vienodai aktualus. Ji 
kiekvienas laikraštis žadina,

Dabar naujas sezonas Lie- kelia, svarsto ir spręsti mė- 
tuvoje. Tai ekonominis se- gina. Jis visiems rūpi, kai- 
zonas. Apie jį neprisieitų po visos tautos gyvoji dalis, 
daug kalbėti, nes jis tik ke- jos minčių ir gyvybės cen- 
lia materiale krašto gerovę, t ras. Tik kaime jis ne toks 
Žinoma jis daug vertesnis aktualus. Materialūs reika- 
už praėjusius konstitucijos lai—visus kitus siekius tem- 
keitimo, 
singumo 
sezonus,
ekonominiais 
lais — apleidžiami dvasios, Ibluksta, tamsėja ir visos 
idėjos reikalai. Privatinės tautos tikroji vienybė stings- 
mokyklos, kurios išimtinai ta. O atgauti Vilnių, reikia 
labiausia rūpindavos jau- didelio, laisvo, laisvų pilie- 
nuomenės vidujiniu išauklė- čių pasiryžimo. Reikia aiš- 
jimu — engiamos, mažina- kaus savo teisių supratimo 
mos, net uždarinėjamos. Pa- ir niekuo nesuvaržyto savo 
liekama bespalvės valstybi- laisvės Įvertinimo... Deja, 
nes. Sausas mokslinimas ne- Šiandien apie tai negalima 

pasakyti. Nėra spaudos lais- 
Įvės, ir dar daug ko. Tačiau 
argi lemia tautai save mig
dyti. Miegas gerai, kai jau
čiamės be rūpesnių, kai nie
kas negresia mūsų gyvybei. 
Mūsų šaliai nuolat gręsia 
tai vienokia, tai kitokia' 
šmėkla. Ypač šiais laikais 
gąsdinti mėgina lenkų gyvo- 
ji šmėkla—Pilsudskis. Daug 
prirašyta, nemažai prikalbė
ta, apie jo tariamus žygius 
prieš Lieluvą. Gal jis nebūt 
pasidrovėjos dar kokių špo
su iškrėsti. Tik matyt kas 
Inors sutrukdo; prisibijo tur 

būt ir >uivo didžiojo rytų 
kaimyno.

Tačiau mes kaimiečiai bai
giame suraml>ėti. Netikime 
Į “šmėklas" ir jų pavojus. 
Ar mums tatai išeis sveika- 
ton — nėra žinios.

( Bus daugiau)

jo to, užtenka, kad ji yra iš
buvus vienus metus Hile kurio
je Amerikos valstybėje.

Rap.

du trečdaliu savo uždarbio, jeigu bent kiek 
gali, tai mažesnę dalį, sulyg to kokio didu
mo yra susižeidimas. Tiktai tuose nuoti- 
kiuose kuomet gauna proto sumišimą, visai 
nustoja regėjimo, rankų, ar kojų, ar kitaip 
kaip nebesivaidydamas pasidaro reikalingas I 

svetimos priežiūros, gauna visą savo uždar
bi, koki fabrike dirbdamas imdavo. Darbi
ninkui per 2 metus po susižeidimo ir dėl jo 
numirus, duodama pašalpa jo šeimynai, bū-l 

tent, našlei vien trečdalis vyro uždarbio da
lis; vaikams, mirusio darbininko broliams ir 
seserims iki 15 metų ketvirtoji dalis; tė
vams—šeštoji dalis. Tačiau visos tos pašal
pos nabašninko šeimynos nariams negali bū
ti didesnės, kaip du trečdaliu jo uždarbio. 
Našlė, vėl ištekėjusi, neliegauna pašalpos, 
tiktai vienu sykiu gauna sumą, lygią trims 
metinėms pašalpoms.

Prieš Pasaulini Karą, pa v. Rusijoje, to
kių draugijų buvo kiekvienoje gubernijoje, 
jei paimsime tik Vilniaus gubemija-rėdy- 
ba, tai tas apsidraudimo įstatymas palietė 
132 fabrikus su 9970 darbininkų. Kauno 
gub.—35 fabrikus su 4.950 darbininkų. Vil
niaus gubernijoje buvo ligos kasu 130. Kau
no gub.—10. Vyriausioji draudimo įstaiga 
buvo Petrogrado (Peterburgo) Draudimo 
Taiylm—soviet po dielam stradiovanija ra- 
boeich—; ji susidėdavo iš prekybos ir pra
monės ministerio, penkiolikos valdininkų, 
vieno Petrogrado žemietijos atstovo, vieno 
Petrogrado miesto dūmos atstovo, jienkių 
fabrikantų atstovų ir tik penkių darbininkų 
atstovų.
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ŠEŠIŲ METŲ DIDELIŲ 

KENTfiJIMŲ

Per C metus M r. Emery B. Shank H 
Hnrrisburg. Pa., buvo silpnas, buvo 
nervuotas. nepalfjo vaistyti pusryčiu ir 
neturėjo jokios nmbiejos. Jis rado: š
vartojimo Nusm-Tone, aš Jaučiuosi te- J 
bai perai po Seiių metų didelių kentgjk 
rnų. Dabar nd valgau tris syk dienoje . 
Ir jau sveriu dnus dauginu.”

Nnga-Tone jau pagelbėjo tnkstatf- £ 
člams kvnčinnčiŲ vyrų Ir moterų, kurte w 
kentėjo nuo nevIrSklnitno. prasto ape- - 
tlto. gasų viduriuose, arba turėjo <HM| * 
raugėjimu, tmlvos skaudėjimų, svaigo- 
l|. buvo silpnų nervų, negalėjo mltgo- 
tl. nbelnų nusilpnėjimų ir panafttas M» 
malonumu*. Garantuojama, kad Noga- 
Tone suteiks jums pilnų uUanMtnUog 
ariat Jūsų pinigai bus (trųMnatal. Nte> 
slplrklt Šiandien aptieknje. Tik 
ktt. kad hutų Naga-Tone. PaiadafteP 

yra be vertės.Prie kiekvienų

N *•

(Bus 'daugiau)
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keletą, 
rinitus

ARTISTO A. VANAGAIČIO 
PRAKALBŲ GASTROLĖS

Tik tas žmogus yra gražios dva
sios, kuris su artimu gražiai elg
damasis, gražiai gyvendamas, gra
žina pasaulį.—R. Striupas.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus sekmadieny, spaliu 
14 dieną, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

WATERBURY, CONN
Spalių 28 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

Vyčių 16-jo Seimo rengi - 
komitetas poseiminiame

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 28 d., tuoj po sumos 

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

s Blezdinga

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, spalių 20-tų dienų, 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 IVater St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję išsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, spa
lių 28 d., 1 vai. po pietų, baž- 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. spalių po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rast.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 21 dieną 
spalių, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap- 
svarstyrųo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos . kp. susirinkimas į- 

vyks spalių 14 d. tuoj po sumos, 
bažnytinėj, svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

Ablačinskienė, 
P. Banonienė.

J. Blažavi-

V. Bitaitis,. O.
A. Radzevičius.

Dobilas, J. U-

BALTIMORE, MD.
Spalių 14-tą dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

YIDĘNCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas įvyks sekmadieny, spaU » 
lių 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, spalių 16 dieną, 

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

Valdyba 
i

DETROIT, MICH.
Vieša Padėka

Pasidarbavimu vietinio 
ciškaus Rėmėjų skyriaus 
ų 7 d. įvyko bankietas 
Pranciškaus vienuolyno

lai. Žmonių susirinko 
aitlingai. Matėsi l>eveik 

kiekvienas mokyklos vaikelis 
m savo mamyte bei tėveliu, 

džiausią irxgi!iausią }>adė-
-kos žodį trokštame išreikšti 
didžiai gerb. klebonui kun. J. 
.B. Čižauskui, kuris prie kiek
vienos progos parodo savo 

^prielankumą ir užuojautą vie- 
f nuolynui. Jis savo puikia ir 

prakilnia kalba nurodė svar
bą susirinkimo, podraug šir
dingai dėkodamas už taip 
skaitlingą atsilankymą. Pasi 

£ liekame jums gerb. tėveli kle- 
Ubone didžiai dėkingos.

Žmonių duosnumas pasirodė 
£ surinkime sekančių aukų:

Kleb. kun. Čižauškas $10.00, 
Carl Carlson $6.00.

Po $5.00:
Markevičienė,

Po $2.00: J.
soris.

Po $1.00: A.
J. Arlauskienė, 
P. Barkauskienė.
eienė, M. Bukšaitis. S. Češio- 
nienė, Džiankauskienė. A. ir 
J. Džiankauskai, D. Jocevičie- 
nė, Juodsnukienė, Jurgelaitie- 
uė, V. Kazavičius, M. Kibar- 
tieuė, Kiuberienė.

Po $1.00:, Mataitienė, Ma
taitis, J. Medinis, A. Melansis. 
Meškauskas, B. Nekrašas. Nau- 
jokieuė, E. Redeckienė. šeš- 

- tokauskienė. I. Škulienė J. Sta
nevičius, Statkus. Uždavinie- 
nė, F. Valutkevičienė. P. Va- 
lutkevičienė. Vičiulienė. M. 
Zablickienė. T. Zabalavičius.

Aukų surinkta $76.00. Nįio 
tikietų ir kitų dalykų $151.00. 
Pikniko pelną $150.00. Iš vi
so $377.00.

Visiems ir visoms aukavu
siems ir atsilankiusiems taria
me širdingiausią ačiū, melsda: 
mos kad Visagalis Dievas šiių- 
teriopai už tamstų duosnumą 
atlygintų.

Giliausią patiekus žodi ta
riame visiems šv. Pranciškaus 
Viemiplyno Kentėjams, o ypač 
vakaro komisijai ir tiems, ku
rie nuoširdžiai darbavosi, kad 
minėtas vakaras pasisektų.

Dėkingos.

Šv. Pranciškaus Seserys

LAWRENCE, MASS.
Apvainikavo

Spalių 7 d. šv. Pranciškaus 
jiarapijonai. vad. kun. St. 
Kneižio, surengė vakarienę, 
bažnytinėje salėje, pagerbimui 
savo klebono kun. F. A. Vir- 
mauskio už jo dideli triūsą 
šioje parapijoje.

šioje iškilmėje dalyvavo- 
kun. P. Strakauskas. kinis pa
sakė turiningą prakalbėle Un i
tai kinta solemnizantui.

Prabilo ir mūsų- klebonas, 
kuris daug darbo padėjo mū
sų parapijoje iki sutvarkė pa
rapijos reikalus.

Iš veikėjų kalbėjo 
kurie suteikė gražius,
linkėjimus su- dovanėlėmis.

Didysis choras po vad. varg. 
J. Banio sudainavo “Ilgiausių 
Metų"’ ir keletą kitų gražių 
dainelių.

Vakaro vedėju buvo kun. S. 
Kneižis.

Įi 1 ingus toks, nekultūringumas
■ kolonijoje platinti.

Lietuviai-ės, pažvelgkite Į 
į kitų tautų žmones ir jų kul- 
» tūringumą ir imkite iš jų pa

vyzdi. Nors širdy esate atša
lę nuo tikėjimo, bet visgi jus 
motutė išaugino katalikiškai. 
Todiy stengkitės atšalėliai nuo 
tikėjimo grįžti prie Katalikų 
Bažnyčios; įsisteigkite sau pa
rapiją, ot tada«tai pasirodysi
te. kad esate kultūringi žmo
nės. Jeigu “progresyvių” 
draugijų žmonės nemanote 
prie lietuvių veikimo sueiti su 
katalikais žmonėmis, tai nerei
kia nė taip kerštingai agituo
ti prieš kitus.

šioje kolonijoje šv. Jono 
draugijai linkėtina ir toliaus 
laimingai darbuotis nepaisant 
varomų agitacijų. Jų agita
cijoms bus kada nors galas.

Toronto Juozas

Šv. Jurgio par. “Birutės” 

darže 30 d. rugsėjo įvyko pik

nikas. Diena papuolė labai 
puiki ir £ilta.

Šis piknikas buvo surengtas 

dėl nupirkimo anglių bažny
čiai. Parapijonys ir keletas iš 
apylinkės biznierių skaitlingai 
atsilankė ir parėmė parapiją. 
Gailiūnas ir Miller beveik kas 
piknikas prisideda gražia au
ka. Bet neužtenka to, jie nu
veža ir parveža darbininkus ir 
daiktus. Tą patį padaro ir K. 
Jesiolonis, S. Ambrozas, K. 
Steponauskas, J. Balčiūnas, A. 
Krusenis, Rukšteln, L. Širvai
tis.

Šio pikniko prirengimui 
daug pasidarbavo vietinis kle
bonas kun. J. Čižauskas, J. 
Usarius, S. Paurazas. Taip pat 
ir keletas komiteto narių.

Buvęs

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS
IR PARODA 11

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R. K. Moteęu^ąjungos 
Mass. ir New Hampshire 
apskričio suvažiavimas i- 
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, Šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-ve, So. Boston, Mass.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartu 
ir rankų išdirbinių paroda.

Brangios sąjungietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarimu;Visokius ran
kų išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

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

Visų mylimas juokdaris art. 
A. Vanagaitis pradeda rude
ninį sezoną. Dar spalių mėne
syje, vakarai įvyks šiose lie
tuvių kolonijose.

Detroit, Mieli, spalių 17 d. 
Cleveland, Ohio spalių 19 d. 
Amsterdam, N. Y. spalių pO 

ir 21 dd.
Iki 2 d. lapkr. Brooklyno a- 

pylinkėse. Vėliau — Naujoje 
Anglijoje. Po Naujų metų — 
Penn. valstijoj.

Šiam sezonui p. Vanagaitis 
turi paruošęs itin juokingą ir 
indornų programą Į kurį įeina 
ir iki šiol negirdėti jo “spv- 
čiai.” Prie piano M. Jezavi- 
tas.

PHILADELPHIA, PA.
Atvažiavo P-lės Sargeliūtės

Pliiladelphijos jaunimas, o 
ypač šv. Kazimiero parapijos 
choras susilaukė stambių pa- 
gelbininkių p-lių Marijonos ir 
Genovaitės Sargeliučių iš Am- 
^terdam. N. Y. Šios jaunos 
panelės yra gentės kun. M. 
F. Daumantui, kuris yra vi
karu šv. Kazimiero parapijoj. 
Viešnios, p-lės Sargeliūtės, 
kiek patyriau yra labai rim
to būdo ir neturi puikybės; 
aiškiai lietuviškai kalba, nors 
čia Amerikoj gimusios. P-lė 
M. Sargeliūtė baigus high 
school ir Albany Business 
College. Turėdama tokį moks
lą nesunku buvo gauti ir dar
bas. Taipgi parapijos choras 
patenkintas gavęs gerą alto 
balsu dainininkę. P-lė Geno
vaitė atvyko čia eiti aukštesnį 
mokslą Pennsylvanijos univer
sitete. -Ji mokinasi dentiste- 
rijos. Sesutė Marijona dirbda
ma gelbės sesutę Genovaitę 
kad pasiektų tikslą. Viešnios 
apsigyveno pas gerus žmones 
pp. Mostaičius po num. 233 
Dickinson St.

Sesutėm Sargeliūtėm linki
me linksmo gyvenimo ir gerų 
pasekmių.

L. 
mo 
susirinkime išreiškė savo nuo
širdžią padėką:

Bažnytinių apeigų komisi
jai, ypatingai gerb. kun. Pr. 
Vaitukaičiui; gerb. kun. kleb. 
Ig. Albavičiui ir kun. P. Ga
šlūnui, kuriij parap. bažnyčioj 
pirmos seimo dienos iškilmin
gos pamaldos atlaikyta; gerb. 
kun. kleb. H. J. Vaičiūnui ir 
kun. M. Švarkui, kurių parap. 
bažnyčioj antros Seimo dienos 
pamaldos atlaikyta; gerb. kun. 
A. Briška ir kun. Pr. Vaitu
kaičiui, kurių parap. bažny
čioj trečios seimo dienos pa
maldos atlaikyta; gerb. kuni
gams už laikymą pamaldų, y- 
patingai pirmąją dieną: di
džiai gerb. pralotui M. L. Kru
šni; gerb. kun. M. Urbonavi
čiui, gerb. kun. A. Linkui, 
gerb. kun. B. Urbai, gerb. kun. 
K. Bičkauskui;

Dievo Apveizdos parapijoj 
Šv. Kazimiero seserims už pa
puošimą bažnyčios;

L. Vyčių Chieagos Apskri
čio Dainos chorui ir jo vedė
jui komp. Ant. Pociui už pui
kų pagiedojimą per pirmos 
seimo dienos pamaldas;

L. Vyčių 4-tai ir 36 kuopai 
už papuošimą svetainių;

Dievo Apveizdos parap. kle
bonui gerb. kun. Tg. Albavi
čiui ir gerb. kun. P. Gašlūnui 
už svetainės davimą dykai;

L. Vyčių 4 kp. orchestrai ir 
jos vadui Lukui Krekščiūnui 
už gražų pagrojimą dykai šo
kiams ir bankietui;

Sporto komisijai ir sporti
ninkams kurie dalyvavo Track 
Meete ir svaidininkų rate
liams: Chicagiečių 4-tos, 5-tos, 
13-tos ir Detroit’o 102-ros 
kuopos;

Spaudos, perstatymo, šokių, 
bankieto komisijoms;

Rankų išdirbinių parodos 
komisijos nariui Ig. Sakalui 
ir jo pagelbininkams-ėms;

Dienraščiui- “Draugui” 
kitiems laikraščiams ir visiems 
žmonęms prisidėjusiems prie 
šio seimo ir jo pramogų pasi
sekimo.
J. Mkkeliūuas, kom. pirm. 
Zosė Jurgaitė, kom. rašt.

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS

TORONTO, CANADA
Po vasaros sezono praūžusių 

piknikų ir kitokių pramogų. 
Šv. Jono dr-ja jau suruošė 29 
dieną rugsėjo mėn. šokių ba
liuką. kur buvo lietuviška 
tvarka. Muzika griežė lietu
viškus šokius. Tuom visi pa
sitenkino ir su ūpu linksmino
si. Publika susidėjo iš drau
gijos narių ir tai draugijai pri
jaučiančių. Kitų draugijų 
(kairiųjų) nariai neatsilankė. 
Jie rengiant balių varė agita
ciją. kad neitų i krikščionių 
balių, nes sako tai juodašimčių 
pramoga. Mat Toronto kolo
nijoje eina didelė nekultūrin
ga kova tarp draugi jų. Kai
rieji atakuoja katalikus, o čia 
ir tie patys kairieji yra ir kri
kštyti ir reikalui prisiėjus’ tu
ri eiti i bažnyčią, štai nese
nai vienos dr-jos “progresy- 
vės” vadui prisiėjo jungtuvių 
reikalu aprūpinti savo dukte
rį. Turėjo eiti i katalikišką 
bažnyčią ir atlikti jungtuvių 
reikalus nors su atšalusia šir
dimi. Žmogelis Dievo namuo
se elgėsi kaip alėje. Taip jau 
priprasta. Torontiečiai turi 
tarp savo tautiečių negerą i 
proti vieni kitus atakuoti, 
šmeižti, agituoti. Tai liereika-

TĮK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 

“Sipnification of a Parental 
Language”

ši knygele yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui. Kaina tik 
2oc., persiuntimas 2c. Kreipkitės: 

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

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

sekmadieny, spalių 21 d. Š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

I
■ ■■ ■ ■ ■■ M • V

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At. 
sišaukite tuojaus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Drama 3-jų aktų 
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Ofise tel.: Park 3491 
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

Darbininkas

TEATRŲ
“MOTINOS MEILE”

Kukutis
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LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

688—640 Slater Building 
Wdrcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M
t

HUDSON, MASS.
Šiuo tarpu darbai eina 

blogiausia, bet iš kitur pribu
vusiam darbas sunku gauti. 
Pastaruoju laiku čia atvažia
vo keletą “grinorkų” iš Lie
tuvos.

Čia gyvuoja pusėtinai LDS. 
">6-ta kuopa, prie kurios pri
guli nemažas būrelis lietuvių. 
Iš viso čia lietuvių priskaito- 
ma apie septynius šimtus. 
Taipgi girdėjau, kad A. L. R. 
K. Motenj Sąjungos 45 kuopa 
turi apie 68 nares, šios kuo
pos vasaros metu turėjo su
rengę keletą piknikų ir visi 
gerai nusisekė.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave------------------------—
Bernužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giružė______  , ,
Meilė_______ ____________________ _
Meile uždegta krūtinė__________
O pažvelgki---------------------------------
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos------------

Duetai
Moterų Sąjungos Iranas _________ .50
Skrenda, lekia mnsų mintįs w_____ .75
Trisdešimt dainų------------------------$1.50

Resldence, 194 Millbury SL, 3r<l Floor. Teleplione Cedar 4953

JOSEPH J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS
“Autos For Ali Occasions’’

OFFICE: Fanerai Home, 212 Millbury St., Worcester 
Jeigu mirtis atlankytų jnstj Šeimyną, tegul jusą prletellai pakaukia 
mane dėl patenkinančio pigiausio darbo; aS užtikrinu, kad laidojimais, 
kuriuos aš prižiurtu, busite pntenkintL

v “APKALBOS IR MEILE”
2-ją aktą F

Rankraščių kopijas galima 
gauti pas:

JONĄ TARVYDĄ
94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Reikia stengtis palaikyti ir 
stiprinti knogeriaushu santy
kius šeimynoje, jei norima, kad 
pasauly viešpatautų teisingu
mas, taika ir sutikimas.—Si
monas.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Eisiu į girde, b) Ui, uį, ui, Dieve
a) Aš pas tėveli, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli —................ —------- -
a) Močiute, miege noriu; b) Oi, 
varge, varge----------------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis----------------------------
a) Oi tu, lakštingde; b) Vanagėlis 
tupėjo----------------------------------------
Tautiški šokiai L ---------------------
Tautiški Šokiai ------------------------

♦
KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

l$0.0 
. .30 
. .60 

.20 
. .20 
. .20 
. 25

Apvesdinkite mane ---------------
Šių nakcialy (dzūkiška) ---------
Jojau dieną (augštam balsui)— 
Ko liūdit sveteliai __________
Siuntė mane motinėlė ------------
Vai aš patinčiau-------------------
Saulelė Raudona-------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAHT08
Jau kelias Lietuva!------------- —
Dvi dainos----------------------------
Mūsų šokiai I. ----------------------
Mūsų Šokiai U. ----------------------

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

Mišram Chorui
(rinkim šalį Lietuvos------ ...__ .__
"Giesmė į Šv. Kazimerą • ...
Lietuvos Vyčių luinas___ _____ —
Pirmyn į kovą ------ .. ...
Mes grįšim ten ------------------------
a) Išauš vasarėlė, b) Tu matio mer
gelė, c) Išbėgo mergyt# —--------
a) Kaip aš buvau jaunaš, b) žiu- 
rati anksci rytą, e) Al užfehhiAti 
Lietuvoj-------- -------------- -- . J50
a) Miela tėveli, bj Oi skandi 
relę,/0 Atsigėriau žalio vyno —- 
a) 'Tykusis rytelis, b) Di laksto va
nagėlis, c) Ktif Nemunas, d) Oi čid- 
čiJlžnlia 4.-13---------------——

i *

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda- 
te ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

i m

.50 

.50 

.25 

.50 

.15

.50 1.
2.
3.
4.

v *

i

,5U

.50

1.
2

1.

GUDAVIČIAUS DAINOS
Aštuonios įvairoa dainos __
Trys dainos_________________

vAnrarooNiis
Mūsų šokiai_________________

v įsos virs paminėtos aamos gal 
mi užsakymus drauge priatygkit

“DARBININKAS
366 W. Broadw*y,

. „ 4

1
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LIEPOJOS
ŽINKELIS LA _
NIEKO NEDUOSIĄS f> hą’p jy'Rygą,-galįs nukrypti

Buvo dar nemažai ir 
pasivėlavusių. Prasidėjus 
valgiams * žmonių; jau buvo 
pilna- Vakarienėje" dalyvar- 
vo gerbi kun. K. UTbonavi- 
čiiis So. Bostdn’o klebonas, 
Petras Juškaitis, su savo 
žfnona, prof. Žydanavičiūs 
ir keletas kitų švitrų-iš ki
tų miestų; Vakariene' buvo 
skani, m • ■

* Programo antrą dalį—r- 
dainų ir -muzikos iš])ildė pa-, 
nelč O. Grybaitė, vargoirin- 
kė, šu!7Migvlba p. S^Pauroj 
panelių Bingeliūtės ir Len- 
kauskiutės. Piano solo ir 
smuikų kavalkėlius atliko 
prof. Žvdanavičiaus kaip 
Canibridge taiį) ir Brighto- 
no mokiniai.

Kalbu irgi netrūko. Apari 
vietinių kalbėtojų, kallh~jo 
gerb. kini. K. Urbonavičius 
ir poni Jaukiem" iš South 
Bostono.

Seiliaus būdavo žmones 
girdint sakant kad progra
mai perilgi. 
gramas buvo

i* .------- ------s ----------------
‘'ZZZZZZZZZ? 

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — J. 'Jackevičius,
92 SavyenAveoDorehester, Mass. 

Prot. i Raštininkas — L. Švagždys, 
1' TI tBovven St., S. Boston, Mass 
Kiu.. Raštininkas —Kazys Kiškis, 

36j(ĮB<ro.adwąy4 JSp. Bustoji, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 G St.. South Boston. Mass. 
Drąuirija laiko savo susirinkimus 

kas pirmą nc^lėldieni kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. ]m> pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

i: . i •

r
IŽVAilAVO POILSIUI 

f’ Spalių 11 d’. išVažiaVo į 
Hollis, N. H. p. Kazys Kiš
kis,'' į buvęs LDS. Centro 
Valdyboj narys. Jis apsi- 
gyvfeho pas p. Molius atitaį- 
sjinui savo sveikatos.
u Pailsėjęs ir atgavęs svei- 
Įtątąį jeigu Dievas leis,

GIBTRU0KITĖS
, h’iėtah?' ^Amerikos

valdžios rinkiniuose einą 
smarki koVa ' tarp partijų 
kandidatų.’ !0hi^č?ai privalo 
ųžsjregištriiol^ atidavi/s 
halst / iiz ggrįanšjf ‘ ff. tihk^- 

ot! kitu iinemo- miaisĮ liatid&Li į yal^rii^ 

00 .GHOITSA3 kų vietas iki spaljij 17 d.“ ' _______ ___ ,
<•. Regišfrubtis reikia Cit^ grįžš į So. Bostoną ir vėl 
ĮM Ąnn^; Couk St. A’t1- 
dara tufo .9 vai. 1^0 iki 'A 
vai.'vakaro. Jeigu, kurie 
užsiregistravę, patartina 
persitikrinti ar yra tavo 
vąrdas balsuotojų sąraše. 
Neužsiregistravę iki spalių 
17 d- negalės balsuoti.

Didžiosios 
gub. Smith 
prezidentus, 
I ijniausias 
Darbininkams patartina pa
duoti balsus už Smith į ]xre- 
zidentus, Robinson į vice
prezidentus, David I. AValsli 
į senatorius.

Vakaš
rj'B-L . ...ris dabar ei

per Dąųgpilį-^Vilhitjr-Kau-
■ . y J r t, z •.

Todėl p. Timbšktf ‘š^ko; 
LieĮ>oja savo gerovei pakel
ti turi ieškoti_kitu * ------
nių.

Jei prieš jlįą^ ^pįĄįąi'

Romnų geležirtkdliH,<diąyc 
dybos direktorius p. Timoš- jx*lną, tai tridtf,;kūd: 
ka “Ped. Bridi’;. laikrašty norėjo prekes vežti per savo

. T

Keturios teritorijos, ir. bėgitt ną—yirbalį. 
pločiai, Vilnius Karaliaučius * 
—ne Vilnius Liepoją. Klai
pėda Liepojos konkurentė. 
Ko Liepoja turi griebtis.

• t t ■ » ■ -

< L • • • t < .i

Latvijos, gėležiiikėlįų val-
prieš

ii geležiakdlin^d^ye

................................ ■ norėjo Įirekcs vežti per savo 
nagrinėja Liepojos ftojhnų uostą; o dabar sąlygos pasi- 
geležinkelio pi’oblemą ir keitė.

konstatuoja, kad liepojiečių 
.viltys, esą Liepojos Romnų 
geležinkelio atidarymas pa
keisiąs Liepojos uostą, esi] 
daugiau nieko,, kai graži 
iliuzija.

P. Timoška savo tvirtini
mą remia šiais įrodymais. 
Dabar šis geležinkelis eina 
per 4 valstybių teritorijas ir 
bėgiai jo yra dviejų platu
mų: teritoriniai sunkumai 
apsunkinti dar techniškais 
sunkumais, nes tiesioginis 
vagonų vaikščiojimas nega
limas.

“L. ž.”

BOSTONAS PAKILO GY- 
VENTJŲ SKAIČIUMI

Turi 799,200 gyventojų

f .f

i

unijos remia 
kandidatūrų į 
nes jis yra ar- 
darbininkams.

Lietuvos teritorijoj šis ke
lias išardytas. O jei jis ir 
būtų, atstatytas, tai vargu 
prekės eitų Liepojos uostant 
Karaliaučius, nuo Vilniaus 
80 kilometrų arčiau, negu 
Liepoja, ir be. to Karaliau
čius goriau įrengtas.

Toliau Karaliaučius 2DO 
kilometrų arčiau nuo žymių
jų Kumpos centrų, negu 
Liepoja, lietinė ir viduri
ne Lenkija linkstu .Danei- 
gan. Tai vi^'kaWit^*f^ Lie

pojos naudai. Klaipėdos 
Uostas taipgi neužsileidžia. 
Liepojai.

Atidarymas Liepojos Roin- 
nų geležinkelio galįs net pa
kenkti Latvijai, lies Petra-

ft'a.shiiif/toH, D. (’. — Su
lig vėliausio cenzo Bostonas 
yra aštuntas didžiausias 
miestas šioje šaly.

Liepos 1 d. 1928 metais 
turėjo 799.2IM) gyventoju.

Ne\v Yorkas turi (>,017.- 
500; Chicago 3.157.400: Phi- 
ladclpliia 2.001.200; Detroit 
1.378.900; Clevcland 1.010,- 
300; St. Louis 848.100, ir 
Balt i įnori* 830,400.

Bostonas su priemiesčiais 
turi dabar apie 2.000.000 gy 
ventojų.

š£os darbuotis Bažnyčios, 
tėVynės ir darbįninkų labui. 
: Kazys yra labai ramaus 
būdo vaikinas, ir čia gyven
damas su visais labai gra
žiai sugyveno.

Jis dirbo visur ir visiems. 
Bet gal daugiausia šv. Pet
ro lietukų parapijai, LDS. 
ir vyčiams.

Nebuvo tos pramogos, 
kur Kazys nebūtų prisidė
jęs prie jų surengimo. Jis 
už savo darbą neieškojo nė 
atlyginimo, nė garbės. l’ž 
tai jis čia buvo yįsų mvli-

K.

KĖDAINIŲ APSKRITIES 
VIRŠININKO BUTAN 

METĖ BOMBĄ

I

Viršininkas gyvas ir 
sveikas

Rūgs. 18 d. apie 22 vai. 
nežinomi asmens mero į 
Kėdainių apskr. viršininko 
šabanavičiaus butą granatą. 
P. šabanavičiaus tuo motu 
nebuvo 
granata 
mus ir
Niekas nesužeista. Dėl stip
raus sprogimo išbyrėjo 
linkiniu namų langai, 
licija veda tyrinėjimą.

i

A. A. MANKEVIČIUS
Spalių 10 <L, 4 vai. po Įlie

ti] mirė Kazys Mankevičius, 
57 metų amžiaus, gyv. 108 
Silver St. Sirgo tik dvi sa- 
vaiti Roxburv Ilospital. A. 
a. Monkevičius palaimino 
savo (lukterj, kurį sekmadie
ni išteka už Juozo Nanarta- 
vičiaus, bet nebesulaukė jos 
vestuvių. Velionis paliko 
moterį, sūnų i r dukterį.

Šeštadieny, spalių 13 d. į- 
vyks laidotuvės.

Šv. Petro lietuvių bažny
čioje. 9 v?d. ryte, bus- pa
šventintas jo kūnas ir už jo 
vėlę bus atlaikytos šv. mi
šios.

mas ir branginarnaš. Be
dirbdamas •visiems ir svei -ln< ’ ra‘s
kates neteko. Iš

prašykime Dievulio, kadį 
mūši] geram ir uoliam dar
bininkui grąžintų sveikatą. 
Nepamirškime jo maldose ir 
užuojautos žodžiais.

Draugas
P. S. Rašydami jam ad

resuokite: Mr," K. Kiškis, 
care of Anthony Mollis, Box 
11, Hollis, N. II.

Jo
pa
ti.

I

J?hn.

• Antradieny, rugsėjo 
dieną, 7:30 vai. vakare, 
rapi.jos svetainėj įvyks 
D. S. 1 kuopos susirinkimas.
Ateikite visi. Bus daug liau
ju, ir naudingų, klapsimų pa
kelta svarstvmui. -Be to, bus 
gera proga'atsilyginti už or
ganą.

Valdyba

kambary. Tačiau 
atsimušė į lango rė- 
sprogo už namo.

ap-
Po-

DIDELIS BARGENAS

Suvirs 20 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Si kompanija Išdirbjnėja .pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie

tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai. Vik- 
troląi ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome sepųs pianus. Ra- 
iyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
Barkiuną. .

Vose & SonyPįano Co.
MOrBOYLSTON ŠT* '<i?fe6stON

£?; .

VESTUVĖS NUKELTOS Į 
SEKMADIENĮ

Iš priežasties mirties a. a. 
K. Mankevičiaus, jaunosios 
tėvelio, vestuvės Juozo Na- 
nartavieiaus su |rle K. Man- 
<wičiute iš šeštadienio spa- 
ių .13 d. nukeltos į sekma

dieny spalių 14 d.
Juodu priims moterystės 

sakramentą šv. Petro lietiL 
viii 
po
as

Al

klės- >s 
ir kiti 
:*> ark-

.‘<-jtj šeimynų namus su krautuve, ge
roj vietoj Ik>r<jie-tery. turi būti gr< S 
tai parduotas, nės savinink-ts išvažiuo
ja Lietuvon. Rendos neša Šilo per- 
mėnesj. prekė $S,5ott ir tik $800 mikia 
įmokėti.

KARMA 300 akrų. 20<X akrų dirba
mos. 100 akrų miško; pirmos 
9-kambarių nųrrms. didelė barė 
budinkai; 30 melžiamų karvių,
llar. 100 kalakutų. įoo anmtj ir apie 
"200 v1štų< visi geriausi pailarni. k ’., 
traktoris, kuliama mašina ir visi ki"i 
kpkių tik reikia. Ant greito pardavi
mo prekė itft.OOO.

ANT MAINO. 5-akrų fanna. karvė, 
arklys, kiaulės, vištos ir antys, l’rie 
gero kėlu* “Statė Road." 1(5 mailių 
nuo Uostomu Parsiduoda tik už SSOOO. 
Mainys ant namo apie Rostoną.

Lh-l pkitesrtlų informacijų kreipki-

JUOZAS BALUŠAITIS,
337 Third St., So. Boston
* Telefoną# South Boston 041S-R.

. . : (S.-121 !.

bažnyčioje, sekmadieny 
pietn. Vestuviii bankie- 
įvyks lietuvių svetaine- 
kampas E ir Silver St-

Nors šios vestuvės ne- 
linksmios Mank(wvičių šei.- 
myliai ir jų artimiausioms 
giminėms ir draugams, bet 
kada jau viskas prirengta 
negalėjo nukelti ant toliau. 
Taigi viena diena laidotu
vės. o kita diena vestuvės. 

jRflp.

CAMBRIDGE, MASS.
Pagerbimo Vakariene

Nuo pat atėjimo į (’am- 
bridge, geri), kun. F. -J lin
kaičio, parapijonar kas niet 
rengė jam, jo vardo dienos 
pagerbimo vakarienes. Tos 
vakarienės visuomet pasižy
mėdavo turiningais progra
mai*, skaniais vdlgiais ir 
linksmu ūpu. Šiemet irgi 
nuo to įpročio neatsiliko. 
Spalių 7. pobažnytinėje sve
tainėje įvyko klebono var- 
d u v i it a p va i k šči o j i m a s—pa - 
gerbimo vakarienė.

Apie šeštą valandą, gar
sintame laike, žmonelių pri
sirinko mažne pilna svetai-

šį kartu pro- 
labai nutikęs': 
nei ]ier truni- 

Visi gėrėjosi 
Įspūdžiais.

Buvo nemažai 
sveikinimų nuo 
draugijų ir pavienių. Ketu
rios mažos mergaitės iš pir
mojo skyriaus, iki ra piji nės 
mokyklos, varde visos mo
kyklos vaikučių sveikino 
gerb. kleboną ir įteikė gra
ži] gyvų rožių bukietą. P- 
Alex Potembergas vakaro 
\edčjas varde visų parapi
jom] sveikino ir įteikė pi
niginę auką. Visus sveikin
tojus sunku būt išvardvt.

daliausiai kalliėjo gerb. 
klebonast Nuoširdžiai dėko
jo tįsiems parapijonams už 
gražų atjautimą, už linkėji
mus ir už auką. Ačiavo vi
siems biznieriams ir pavie
niams kurie kaip visuomet 
taip ir šį kart;] nepasigailė
jo aukų šiai vakarienei.

Gražu matyti toks prakil
nus ii" meilus ūpas klebono 
ir parapijom] talpi*. Dieve 
laimink visiems.

gražiais

Buvęs

ANT RENDOS
5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko * ’ Administracijon.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
GROSER.Nf: į'<‘ro.i vietoj, žmonių <n>- 
^yvėnta. <Jer:is biz.iii*. I,ii<,ž;;<ti< p:ir- 
<lavini<> sužinosite ant vietos. Savinin
ką galima matyti nuo vai. vakarais. 
3S t'nion Sr., Canibrnlee, Mass.

(S.-19)
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JUDOMI
PAVEIKSLAI

Rengia
Amžino Rožančiaus Dr gija •

K per 4 vakarus
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ŠV. JONO E.V. BL. PAŠALP.
DR-JOS VALDYBA

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

Viee-Pirniiniiikas—J. Petrauskas, 
24 Thonus Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineekis. 
5 Thomas Pk.. S. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — 31. Šeikis, 
366 Broadtvay, S. Boston. Mass

Kasierius -■ A. Naudžiūnas,
8S5 Broadu ay, So. Boston, Masį 

Tvarkdarys --- J. Zuikis,
7 AVinfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią įicdėldiciij kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandų po jiietn, 
parapijos salėj. 492 17. ScmhiIi 

St., So. Boston. Mass.

IŠ
1 tiri
ūk

. į

4 p
* -3

l’H'f

Šit

■ <>♦•

MICHAEL M. PLEPYS
324 “E” Street, So. Boston, Mass 

Kampas “E” St. ir Broadvvay 
Tel. So. Boston 1645-M 

Lietuvis CONSTABLE
Parduodu ir mainau namus, krau
tuves ir farmas. Inšiūrinu auto
mobilius. namus, fornišius ir t*.

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip ir Lietuvoje.

PoBAZNYTINfi-J SALKJ 
Hfth Street, So Efostoh, Mass.

f-Suimtomis prasidės 4 vai. . 
p pietų o. pedė|iomU prasidės 

•Į^3()i vai., vakare,
3$.
i’-. Pusė pelno skiriama parapi- į 

ir pusė vientfMynuii ’ * 
^Įžanga maža t?k vai-

‘•l&uis lO.eentų. .
ppaąw)iex;yiw.^dmlągkyjLi(if ; 

vakeįnp / likuti* :

HviV^iairf

ji
*

7i .y

Rengei

r

*•
l

l 
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5^

JONAS S. MešLIS
Tel. S. B. 1751

—-Ai

raudžiu visokias nuosa-
yybes«ir.tteas-Aiię-,0^o®|."-
ą, ... . - ------- .. -----  ..

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
• PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ’

VALDYBA
Pirmininkė —• Jiova Mtirksicnė,

625 E. 8th St., S. Boston, Mast*. 
Vice-Pirmininkė—<Ina Znlonicnč.

11 Menks St., S. Boston. .Mass. 
Prot. Kast. — Ona Siaut i<nė.

443 17. 7th St., S. Boston, Mas«.
Telephone Sonth Boston 3122 K 

Fili. Rašt. - Bronislava <'iūni' iR
29 (iotihl Si.. \V. Ko.vlmfy, Mas'j. 

Iždininke - - Ona Stanin’inlė.
105 W. 6th St.. S. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgird'eiiė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laiko 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

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

Kuzmas pirkėjas reikalauja gero 
namo, gražioj vietoj |r na bran
giai. i Ant Ui visu klausimu mes 
atsakysime, nes turime ką paro
dyti. -Meldžiam pasiskaityti . ,

’Ophams Corner 
3 šeimynų 18 kambarių namas, 
.isi itai.svmai, pridedant 3 gazo 
(.steauM pečiai. Remia $120 j mė
nesi. Savininkė gyvena toli nuo. 
namiĮ todėl pigini parduoda už' 
.'r9,35O ir tik .>1.000 imsi i. Maty
kite B. STIII A.\.

Mattapan
3 šeimynų namas su naujos ma
dos Įtaisais, gražioj vietoj, 
priežasties .savininko liyos 
bet greitai parduotas, i’rekė
$8,800. lankios i-^yeos. Matvki- 
le .J. (lAII.H S.

Bučemiai Vieta 
krautuvė irti kambariai I šeiniy- 
i.o.s ii.'ine ir du gara Ižiai su vi
sais niod< ■ uišl.a is iiais'. mais, So. 
Bosloiic, tinkamoj vietoj <|c| ln;- 
f-'iiie.-., n< s tirštai ii<lnviii apgy
venta. Tut <’s parsiduot i •jreiiai ar
ba ir ūmiu, is priml.i. Ivain i tik 
$!i,ouo. .Maly kiu .1, 1*. TI l\YLA.

E>.tra Geras Pirkimas
3 šeimynų L kam'>.<riii mi visais 
jt jisy m.iis, irys atskiri šil lomi 
(slealli) pečiai, ;! razioj v ie| oj. !;<>■- 
d.i ik.'.i .' iii? i m-liesi. I'arsi- 
d'"-(ia l..'. >Oi). I<i<'.; $1,900.
Maly ’<i:- lt. >.\'i i.’IM.

Doi chei.ter
-, : i'illly :. J |s k;,|i,li.iril| 10 liuli' 

ii.rii.tN \i>;jis innii< i ijs.

kais jt .i i -y ma is. Aisk iri šildomi 
pečiai. Didelis <1; r/ is. \iik gat
vės ’iie'ieliais a • :s<i< I oi ta. Parsi
duoda už 1'12.500. Miivkile AL

Cambridge
l'i ioiliiliiiri’l namas si;

šihl<>uii
:> sciniy nu
\ isais ihiisyiiiiii-., nlsi.iri
(st< ;iii>,' pečiui. <l\< ji •'iii'iižai. 
I’;irsid‘ii"l.i <iž $12,500. Im-šti $2,- 
000, jlątykile. K. I\. ^.AJAlilAN 

South Boston
O šeimyną 15 k;i:-il.;i: in prie Dor
ei;'--1 '■ įsi'v's su i|.--i iiri;i • i1;ii 
• y m.:;--, \ i< ’li d'| 2.1 |-<l< I Žiu. I ’u rsl- 

- i UZ l.-|,l00e J,|; 1 < kilt- ,\[
1 \ .\ŠKA.

. v
f

"9

■ •

i /r

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

Vice pirmininkas J. (Uiibinsl'.'is,
24 Prcscott St., Jb advillc, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis.
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — V. Balutis.
36 Merėcr St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Lauė-ka,
393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą ncdėldi<-riį kiekvieno mė
nesio, po nuni. 492 E. Seventh 
St., parapijos saiėj, Septinei 
Latvė, South Boston. Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Vcrsiackas,
694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Pov. liuką.
95 C' St., So. Boston, Mass 

Prot. Rast. — Ant. Macejūnas,
450 E. 71 h St., S. Boston, Mass. 

Fin. Rast. — Pranas Tukikis,
109 Bovvcn St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zali<<-ka<,
150 H St., South Boston. Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis.
906 E. Broadsvay. Š. Boston. Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedėldieni k'ckvionn 
mėnesio Lietuviu Salėj, kirto 
E ir Silver gat., So. Boston. 
JLiss., I vai. po pietų. At -i- 
darni susirinkijnan prašome at. 
fjivcsti nąujų narių prirašyti 

"“prie musų draugijos.T

Dorchestcr
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.Garadžiaus. TelefnmiA SUHwk Telefonas
SoufH Boston- 0777’’ So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE ..

r T'
Vaitoite ja <10du,jĮ
Erakiku-s. Taipgi tai$pi^ , 

rveiam nno kdio( siųjctibė 
lf ir Smclair gazoliną.

.South Boston, Mass.

; ■ Savininkas yi
Parduodam naujus StudvbakfclT/Uję 
visokio padirbimo automobilius ir 

- ■ siuAdleną jr naktį. Užlaikom
f M9ld Getaiy Avenue,

/■ i

I

ŠIiS , ir

1LrmrmAN AGENCY
545 Broadvvay. South Boston. 

Telephone 0606 ttrbfc; 1837 ’
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JUOKELIAI

v •

A. J. KUPSTIS

c

I
t

i

Buk drąsus ir kantrus, o 
užkovosi pasaulį.—Arndt.

Lapkričio

X. J.
17 <1. — Linden,

Lapkričio

X. .J.

Mass.
V

MIRUSIO BOKANOVSKIO 
KATĖ

Na, iš kur tu

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstą ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metą praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

PATARNAVIMAS DIENĄ' 
IR NAKTĮ

plė
nim

“Rytas”

d. — “Aušros sii- 
vietosc: po pict

pietų ii- vakare

li•.m. .u'

| TeL S. B. 2805—R. $
jLlSTUVIS
N OPTOMETRISTAS

AR TAI MELAS?
JAUNIKIS: “.Tonai, tu man su

melavai. Sakei, kad tos panelės 
tėvas miręs, o dabar sužinojau, 
kad jau trys metai, kaip jis sėdi 
kalėjime.’’

PIRŠLYS: “Na koks čia molas. 
Ir tu manai, kad tai yra gyveni
mas sėdėti kalėjime?’’ (“R-tas”)

į Hegzamlnuojn akis, priskirta aki- t Į 
(j ntus, kreivas akis atltieslnu ir [ 
(t ambllJonUkore (aklose) akyse su- į , 
*I gražinu Svies* tinkamu laiku. j 

j Į J. L. Pašakarnis, O. D. L 

<>447 Broadway, 8o. Boston. •< Į 
e®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

■ i ~ ■------- r~i—i ■ r--------- n

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
, Ofise tik vakarais

GIRTUOKLIS: Blogi laikai, kai 
nėr už ką nusipirkti pusbonkis, 
sakvk, kada gi pagerės.

ABSTINENTAS; Kai visai deg
tinės nebus. “S-ba”

PAS DAKTARĄ
— Na. o kaip tos dielės? Ar 

gelbėjo vyrui?
E, daktare! Dvi dar šiaip taip 

suvalgė gyvas, o keturias turėjau 
iškepti. “S-ba“

Tel. S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas Jr Chirurgas
373 WEST BR0ADWAY

Kampas E Street. Room 2 
<Viršuj Šidlausko aptiekos) 

t' Valandos: 9—9 ;
— ■ ■ - --------------------------------------

ONUTĖ: Mamyte, ar žmonės 
ž<“inčj antra?

MOTINA: 
sugalvojai!

ONl TE: Vakar atvykęs i sve
čius vienas žmogus klausė tėtę: 
Iš kur, sako, t n tokių bobų iška
sei? “S-ba“

išgėręs tuoj atsigu- 
pirmojo. Ir taip no 
jų neteko lengvai 

pinigai.
“Rytas”

GYDYTOJAS: Tamsia 1uri silp
ną širdį ir todėl negali gerti svai
ginamųjų gėrimų: nei alaus, nei 
degtinės.

LIGONIS: Bet kodėl, ponas 
daktare, gydytojai laiko širdis, 
plaučius ir kitas kūno dalis už- 

I merktas spirite, jeigu jis jau taip 
. kenkia. (“Ck.”)

_ Apgįž. L6ĮJT. l-r jaejbfre 
63^, TO?? i. ?>šp$ĘaSK> 
nuostoliu,-'Suras itis įkaindvi- 
frio akte, nuostolius, ieškoti 
teismo kejiif.^^as savaime 
aišku. Kaip1 Adename, taip 
ir antrąnag alsįtįjjįg 
bėjo, nessuĮdįjua.’ kai 
geni

NC?W y^u
KIPS, PONU
LETIHIS ONE 1 f1

\\!t f1

1/ į
Sr 7J •

Penktadienis, spalių 12, 1928 ?

BROADWAY THEATRE

1
jlroadway ir F Stręet.p. 

r SouthBoston - u|£

t i

K
galėS'į;B£tą£2attt]ac:w Matyt, 
kad ir pati a|v valdyba dol 
jo naudingumo yra paabejo
jusi, nes nutarimas tepa-

PIRMAS LIETUVGJE^TOKS 
Iv nutažĮMs 

į v? Š. m. rugpiūčio mėn. -pa
skelbtos Tauragės apskrities 
Tarybos. 1927 m. rugsėjo 
niėn. 22 d. posėdy nustatytos 
taksos už įėjimą gyvulių ir 
paukščių Į svetimus daržus, 
laukus, miškus ir ganyklas. 
Taksos nustatytos už Įėjimą 
į pilnus ir tuščius laukus. 
Taksos labai aukštos, pa v., 
ųž Įėjimą paukščio Į mede
lyną, sodą, daržą — 2 lt., 
nakties metu dvigubai, tuo
tarpu višta rinkoje kainuo- skelbtas beveik metams pra- 
ja — 2—3 lit. Už Įėjimą Į 
užsėtus laukus, miškuotas 
pelkes — 1 litą. Už stam
biuosius gyvulius: Įėjus ar
kliui, karvei, ožkai, kiaulei 
į medelyną — 10 lt., daržą, 
sodą — 8 lt., Į nuimtą ir ne
užsėtą daržą, sodą, parką — 
arkliui ir karvei 3 lt., ožkai 
8 lt., aviai 5 lt., kiaulei 7 
lt., ir tt. atsižvelgiant i ver
tę bei gyvulių rūšį.

Labai abejotina aV tas ta
rybos nutarimas galės pa
siekti savo tikslo ir tuo su
mažinti teismams tos rūšies 
bylas, kadangi nutarime ne
numatyta jokių administr. 
yriepioniu kaltininkui atsi
lak uis mokėti nustatytą tak
są. To nutarimo III pa
stalėj siūloma, jeigu nusta-

ėjus nuo nutarimo priėmi
mo dienos.

“Liet. Ūkininkas

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHIN^TON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name- 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
505 Harvard St, Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
A D V.0 K A T A S 

811-812 Old South Building
294 TVashinvton Street 

Boston, Mass.
Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., BrooMine
Telephone Regent 6568

M.

LENKAI VIS GENEROLAIS 
NORI BŪTI

Lietuviai gerai pažįsta pa
juokiamą lenkų panaberiją, 
kuri verčia kiekvieną iš jų 
generolu būti. Ta panaberi- 
ja baigia pražudyti lenkų 
komunistų partiją, sako bol
ševikas Bucharinas trečiam 
internacionalui. Jis sako, 
kad lenkų komunistų parti
jai gresia skilimas. Mat, va
dai nepasidalina garbe. Pas
kutinis lenkų komunistų 
partijos suvažiavimas tęsėsi 
tris mėnesius ir per visą 
tą laiką lenkai ginčijosi ir 
piovėsi savo tarpe, nepaisy
dami internacionalo atstovų 
mėginimų sutaikinti. Tie at
stovai rado, kad politinių 
skirtumų tarp abiejų frak
cijų nėra. Pešasi lenkai už 
tuščią maišą. Varšuvoje jau 
susitvėrė du partijos komi
tetai. O šalia to, lenkų dar
bininkų masės pradeda ti
kėti Pilsudskiu ir paskuti
niais rinkimais daug darbi
ninkui balsavo už Pilsudskio 
kandidatus. Tas rusų bolše
vikams ypatingai nepatinka, 
nes jie mano, jog lenkai ruo
šiasi kada nors prieš SSSR 
kariauti. O lenkų komunis
tų partija, jei būtų stipri, 
tai sudarytų gerą būrį sovie
tinių šnipų ir pirtarėjų Len
kijos viduje.

Bucharinas todėl smarkiai 
pabarė lenkų komunistus ir 
sakė, kad internacionalas

turės imtis griežtų priemo
nių. Sako: “Geriau bus. jei 
partiją ves paprasti darbi
ninkai, kurie karo metu ga
lės drąsiai stoti kovon kaip 
revoliucijos kareiviai, negu 
kad tai bus organizacija am
žinai savo tarpe besipešan
čių vadų, kurie Įsitempimo 
valandoje prapuldys mūsų 
partiją.”

DAUG NORĖJO, UŽ TAI landą,t kai Tule Įvyko bai- 
ŽUVO šioji nelaimė.

I

vie- Siamo veisles kalė gvveno 
v.) ministerio rūmuos ir turėjo 

-■ ......... ę Įeiti Į Bokanovskio ka-

OU: ■: .—

Spalių 28 d. — rezervuota 
deL22Aušros sūnų“ — Watei- 
bury,- Conn.--

, Lapkrjčjp. d. — Maspcth, 
L. I.-

lapkričio 11 d. — Newąrk, 
. J. —sw Šv. Cecilijos choru 
Žkunės rojus.”'

Spalių 21
nūs“ dviejose

New Britain. Conn.. vakare

Hartford, Conn.

d I e n X
r Spalių 14

BEWARE OF BLONDES <
«u Dorothy Itevicr ir 

Mink J/oore (
.Jeigu manai kad švie.sūuilauks ( 
yra gražesnės nė Juodnplaiikr-s j 
pamatyk š| paveikslų. ,

1‘ciiki Aktai i'uilevilio 

tail iieyralcixk

Vėliausios žinios, komedijos,. pip.^ 
veikslai ir Šiaip gražus dalyke- i 
liai ir radiogramai.

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

Spalių 15—16—17
THE PATRIOT 

su Emil Jannings
Scenos diilžiausias veikalas ir 
scenos <li<lžiausias artistas. Ateik 
anksti pamatyti šį paveikslų.
Včliausios žinios ir šiaip trumpi 
dalykėliai.
1‘irmadienio vakare ”> aktai vo
devilio.

332 WEST BR0ADWAY
Telephone South 1 

' R E A L ESTATE
ANT PARDAVIMO

South Boston’e
Trijų šeimynų medinis namas 4-4 4 
kambariai, gesas, elektras, skalby- 
nės, pijazai. Prekė $5,500. Savi
ninkas sutinka mainyti ant far- 
mos apie 20 arba 25 akerius že
mės kur yra laikomos arba gali
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

Puikus kampinis namas, krau
tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
Tankiausia bizniui vieta. Kampas 
E ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre- . 
kė $5,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 
kambariai, gesas, elektra, skalby- 
nės. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
iš lauko. Prekė $4.800.

Dorchester’y
Trijų šeimynų medinis namas su| 
visais įtaisymais. Prekė $10,500.

Trijų Šeimynų medinis namas 
5-6-6 kambariai .su įtaisymais. Pre
kė $10,000.

Dviejų šeimynų medinis namas 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės delei 
namo. Prekė $11,500.z Arlingtfef2

Naujas dviejų štnBytfį'hfi.mfaOKS 
kambariai ir dviejų karų- 
džius su visais itai 
$12,500, SavininK 
lįyti ant fanuos apie akerfti

SOUTH BOSTON, MASS 
Boston IMS—1373
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvfis.

Hardv&re Krautuvė South Bos
tone ant Broadway,. geras, senai 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiai.

Barbernė ir Poolroimis. Vienin
telė tokia Įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie- 

• miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PREUNAMIAU8IA PROGA 
KDEKyiKNAMnraURANaH 
Inliūrina-dr ant ISMOKESČIO 

(tik Masu vatetįjoj) autamobi- 
jtts, fohriMui, n&nras, stikins, svei- 
kadį> tFvastĮ ir t p.

Pbrilpina ptnifUSf idelei /narti-

Jeigu ttuita piniguknfiuob'i  ̂
lėtumu 
nuošimti, ant pirnu arba antru 
mor giČii},’ ptaribškiU 'iAkd. 11'11-

Užlaikau,(taipogi dn iftairakc**

Parduodu, Anglis''ir Malkas. 
Angly# šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono. 
; < Turiu daugybę namų, farsų ir e •_ : •* , « • _ • _  _•

Vfcsir reikalais galima kreiptis 
arba

: Nno

BOLŠEVIKŲ VIDAUS 
PASKOLA

Sovietų valdžia paskelbė 
naują vidaus paskolą sumo
je 500 milijonų rublių, ku
ri bus suvartota naujų fa
brikų statybai. Bolševikų 
spauda džiaugiasi šiuo fak
tu. kad pernai tiems tiks
lams buvo paskelbta tik 200 
milijonų rublių paskola, o 
šįmet suma daugiau kai per 
pusę padidinta. Bet Rusi
jos gyventojai, atmindami 
būdus, kuriais paskolos bo- 
nai buvo pernai platinami, 
ėmė skleisti gandus, būk iš 
bankų bus pinigai konfis
kuoti. Todėl ant visų ban
kų Rusijoj valdžia iškabino 
didelius plakatus, kuiį skel
bia, kad jokių konfiskavimų 
nebus. Pinigai buvo kon
fiskuoti tik vieną kartą — 
kada bolševikai apėmė val
džią, bet dabar daugiau, sa
ko, nekonfiskuosią. Bet bol
ševikais pasitikėti sunku.

“Rytas”

Prieš keliolika metų 
no Jurgežerių (Kalvar. 
k. ūkininko samdinys, arda-• teisę Įeiti į Bokanovskio ka
inas lauką, užkliudė arklu bilietą, kada tik norėjo. Mi- 
rūdini puodą. Iškasęs rado!nisteris labai mylėjo savo 

jį pilną pripiltą pinigų. Pro katę. Kai ministeris dirb- 
šalį jojo rusų zemskiai ir davo, katė gulėjo ant rašo- 
visą tą radinį iš jo atėmė, mojo stalo ir, arba tingiai 

netoli Kalvarijos, už- klausė tarnvbinius praneši- 
suko Į Kalvarijos dvaro gi-!mus, arba žaidė 
raitę. Mat, norėjo apžiūrėti 
to laimikio vertę. Vienas ju 
nujojo į Kalvariją atnešti 
“fundo,” o kitas liko prie 
pinigų juos saugoti.

Abiejų galvos dirbo. Ir 
vienas ir ąntras norėjo pa
imti visus pinigus. Likusi? 
giriųje paslėpė pinigus krū
me, o pats “užsiriktavo” 
šautuvą, kitas gi i kai ku- 
riuos degtinės butelius 
jo nuodų, norėdamas 
nunuodyti ir pats likti puo
do su pinigais šeimininku.

Pirmasis, vos tik išvydo 
grįžtantį iš miesto sėbrą, nu
šovė jį ir panorėjo pasivai
šinti atni'štais gėrimais, Ijei 
vos tik 
lė šalia 
vienam 
.pelnyti

. gaudydama 
liėgiojančią per popierių 
plunksną. Jei ji braižyda
vo i uždarytas duris, minis- 
t(*ris nutraukdavo nors ir la
bai rimtą 1x4 su kuo kalbą 
ir eidavo Įleisti katę i savo 
kabinetą.

Prieš kelias dienas katė 
pagimdė keturius kačiukus. 
Gimdymas suvarginęs gyvu
lėlį, reikėję jį slaugyti. Xu- 
sisirgusi motina pradėjo tai
sytis. Sekmadieni apie 9 
vai. budčjantis valdininkas 
rado ją Bokanovskio kabi
nete vos gyvą: ji tampėsi. iŠ 
nasrų ėjo putos... Tuoj 
atėjo veterinorius ir paėmęs 
katę išsinešė. Po kelių mi
nučių, beveik tą patį mo
mentą. kai Tule atsitiko ne
laime, katė padvėsė.

“Viin. Aidas”

bizniu, ant pj^davimo ir n 
kūną £i> begalima sumini

Keririrtadieny, Penktadie
ny, šeštadieny

Spaliu 18—19—20
CHINATOWN CHARLIE

xii .lohmiy ]lincx

Co-feature Driftwood
xii. Marceline llay

l»r CERI
Kol v i i i adieliio 
vodc\ ilio. 
šeštadieny po
dovanos Ims duodamos.

TALALUŠKA APIE
JOKŪBĄ

Jokūbas — kūilas; 
Mėsos — tik bliūdas;
Taukų — tik šaukštas. 
Tas pats — išgriaužtas!
Užrašė: Jonas Bačinskas (nuo 

Alvito). (“Ck.”)

| LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
| (GALINAUSKAS)
|414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
g Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
g nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
E iki 9 vakare, švento dieną pagal bu- 
g sitarimą.

įį TeL Brockton 5112 
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main1 St., Montello, Mass.
(Kampas Broad Street).

Ofiso valandos: ,
Ryte nuo 10 iki 12 vai. 
Dienų nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL

Sekmadieniais pagal sutarties.
Ką tik išfijo iš spaudos!

Artisto
STASIO PILKOS

Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
j4-
Varta, kiekvienam turėti na- 

ą knygutę. 
125^;,. < . 
prisfųįkit už

Paryžiaus laikraščiai pa
sakoja jaudinančią istoriją 
apie žuvusio aerokatasrofoj 
Prancūzijos prekybos mi
nisterio Bokanovskio katę, 
kuri padvėsė tą pačią va-

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Ofsio valanda:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldleniais, taip-gi. seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

1 TeL So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas 

į A. L. KAPOČIUS 
£ 251 Broadway, Sonth Boston 
6 (“Keleivio“ name) 
ž Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
g nuo 1:30—6 ir nuo 6 :SG—9 
g vakaro. Seredomis nuo 9—12 
S vai. dieną. Subatomj^ nuo 9 
$ iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
1 iki 12 (pagal sutartį).

•~v

Oratorius

Rertdendjo* Telephonai: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-U

S. BARUSEVIČIUS
Lietovlikas Graboriua, balaaauoto- 
ju, B$al Katate Ir Publle Notaras.

258 W. Broadvay ' 
Bouth B<

Bealdenclja 838

E. V. WARABOW
(WruhlianskM) 

LIETUVIS, GRABORIUS IR 
BALKAMŪOTOJAS , 

1043 Washington Street 
- Nonvpod* Maža, k ! 

Tel. Norvrood 1503
’ MONTELLO OFFICE * *"

104 Amen Street 
Telephone Brockton 1644-J

IR NAKTĮ

D. A, ZAĮĘTSKAS
Oratorius lį-feąljfcmnotojas 

877 ir 448 ČtmMi 
Cambridgo, B

/

Brandi Office
Brockton
7916-W

Main Office .

South Boston 
0304-W

1
iTelephoneUniversity

Js PETRUŠKEVIČIUS;
v Laisniuot&s Graboriua 

13T Ames St, Brockton, Mass. 
162 Broadvvay, S. Boston, Mm


