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Pirm to, iis turės nugalėti tris 
kitus

f

teisėjas uždraudė turėti 
daugiauvaikų.

SHARKEY GAUS PROGĄ 
KUMŠČIUOTIS SU / 

DEMPSEY

PIRMI® ji BALSAI

Paskelbus “Darbininko” 
naujų prenumeratų Vajų, 
pirmieji atsibepe iš AVater- 
būry, Coim. ir Nashua, N- 
TT n.

B. P. Šilkauskas, buvęs
WS. 5 kp. pirmininkas pri- _ ■ ■ 1 
siuntė vieną metinę prenu
meratą, suradonaująagen- 

■ ' - tą platinti pavienius VDar- 
~ bininko” numerius ir pasi

žadėjo pereiti lietuviij. na
mus ragindamas lietuvius 
darbininkus užsirašyti laik
raštį “Darbininką.” Be to, 
jis parašė šitokį’atsišauki- 

-. :'' mą: .

narį prirašė. Juo yra p-nia O. 
Skirkevičienė.

; “Prašau siųsti mums kny
gų, kurių sąrašą paduodame 
kitamę- lape ir pakvitavimui 
knygučių.

Su tikra pagarbfif,
K. J. N&dzeika, /

LDS. ,65 kp, vajaus vedėjas.” 
Vajaus pradžia džiuginan

ti. Mes manome, kad kaip 
'VVaterbury ir Nashua dar
bininkai energingai stoja į 
darbą,'taip stos ir kitų kolo
nijų darbininkai.

Dar kartą raginame vi
sus (as) darbininkus (es) į 
darbą,

Siųskite prenumeratas į 
Centrą kogreičiausia, kad 
galėtume pradėti siuntinėti 
naujiems prenumeratoriams 
laikraštį “Darbininką” ir 
paskelbti vajaus eigą.

Kur dar tik organizuo
jasi arba jau susiorganizavo 
darbuotojų būreliai užrašy- 
neti “Darbininką” tuojau 
praneškite centrui, kad ga
lėtume' įtraukti į darbuoto
jų sąrašą.

LDS. Centro Raštinė
_________________ » ,

Vokietijoj tikimasi, ; kad 
nedarbas.'padidės“gfiėsAnų 
metų pabaigą.'

“Waterbmy,ConfL
- ' . . UI darba broliai, darbiniu-

kai!
° Jau parskambėjd balsas iš 

mūsų centro, kviečiantis mus 
visus į darbą. Mes turime šį 
centro, pakvietimą priimti nuo
širdžiai ir karštai.

* “Būkime tikrais ir ištiki-
* mais savo organizacijos na

riais.
“Nėra kilnesnio darbo kaip

. platinimas katalikiškos spau
dos. Už tą kilnų darbą cent
ras dar irapmoką. /

“Susirasti bent po vieną 
naują pr^ttmęrįtą.^Darkmiii^

^nti^kų ‘ir: nereiką- 
; i f Jauja daug laiko. Tik reikią 

noro pakalbyti savo draugus 
. ir pažįstamus ir mes kiekvie
nas turėsime ne po vieną, bet 

. po dešimtį ar daugiau naujij 
tkareivių kovoti, už kilnius ide
alus.y *

' •/' VBagindamas savo brolius
darbininkus į darbą aš skiriu 
it dovaną tam LDS. 5 kuopos 

/ nariui, kuris gaus 10 naujų 
narių ar prenumeratų. Dova
na—fontaninė plunksna.

B. P. Šilanskas.”

Kitas atsiliepimas iŠ
: Nashua, N. H. Rašo f

“Laikytame LDS. 65 kp; su- 
siripkinie, gruodžio .2 d., nu
tarta visomis pajėgomis temti 

' “Darbininko” paskelbtą nau
jų prenumeratų vajų. Dėl ge
resnių pasekmių, mes skirtą 
dolerį darbuotojams nutarėme 
atiduoti naujiems prenumera- 

' . toriams knygomis.
“Taigi kas užsirašys “Dar- 

sbininką” metams, gaus dole
rio vertės knygų dykai.

“Nutarta kartu su “Darbi-1 
ninko” prenumeratų ^aju da- 
ryti ir naujų narių vajų. Kas . P' Valdyba
laike šio vajaus prisirašys Ir 
iižsimokės nors |už pusę metų 
mėnesinius mokesčius, tai kuo
pa iš savo iždo apmokės įsto
jimą. .y’OĮ
“.‘‘Taigi mes spaudos platini-

. nio darbą pradedame ne juo
kais. ■ \ * r-*

“Išrinkta darbuotojai: Ka- 
" . zys J. Nadzeika vedėjas^ pa- 

gelbininkai Juozas Staniulis, 
H. Steponavičius ir A. Kaune- 
Jis;

“Kiti nariai irgi pasižadėjo.
: . ; darbuotis,'

“P-nas V. Mikučionis, real-l
* ęštatininkas jau vieną naują!

Kesonai 600 berniokų, 
tvartų -prižiūrėtojų Maison 
Lefitte, Franeijoj, išėjo i 
streikų.

Streikierių 
Fondas
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Tautų Sąjungos TaryS 
sesija • prasidės gruodžio 3 
dieną; jos dienotvarken Į® 
ta: ir Lietuvos konflflitdj 
lenkais klausunaš tofl 
vardu: 3

“Lietuvos ir Lenkijos’ sa 
tykių padėj-imas m-galid 
pasėkos Karaliaučiaus k(f 
f e remi j os nepavyki mo. ’ | 
tarptautinio matymo pmį 

- to.” . ’ ' . "1

. Gleveland, Ohie. Perei
tą antradieni, teisė jas H. 
Ewing išklausė porelės Otto 
Komis, 28,»ir jo žmonos 
Helen, 22, nusiskundimų ir 
prašymo juodu perskirti. 
:. Teis j jas ;Ewing atsisakė, 
duoti jiem “divorsą” ir nu
baudė juos gimdymo kon
trole, tai yra: uždraudė tu
rėti daugiau vaikų, arba jei
gu peržengs šį teismo, nuo
sprendį gali būti nubaustais 
kalėjimu.

Taip teisėjas juos~nubau- 
dė neva pasiremdamas tuo, 
kad .jiedu per 3 metus susi
laukė’ 3 vaikų ir kad iš al
gos, $24.00 į savaitę, negalį 
pragyventi. -

Jis pasakė porelei pa
mokslą; įsakydamas jiem 
praktikuoti gimdymų kon
trolę.,.<■. ,
f Tur birt tokią bausmę už
dėjo' beirsiančiai šeimynai, 
teisėjas, pirmą kartą Ame
rikos, ir gal viso pasaulio 
istorijoj. f .

Toks teisėjas neturėtų už
imti garbingos teisėjo Vietos^ 
šu Savo tokiais pamokini-17 J CIK

Jack Sharkey kumšeiuosis 
su Jack Dempsey Nęw 
Yorke birželio mėnesy, taip 
praneša Sharkey manadže- 
ris Buckley po ilgo pasikal
bėjimo su kumštynių pro
motorių Rickard.

■ Denipsey pasirinko. Sliar
key kaipo geriausį kumšti
ninką iš visų. .

Bet. pirm negu Sharkey 
galės pasirašyti sutartį kum
ščiuoti s su Dempsey, jis tu
rės nugalėti Christner sau
sio mėnesy, lleeney vasario 
ir Uzeudun kovo mėnesy.

Sharkey dabar yra go
riausiame sveikatos stovi". 
Jis gruodžio 10 d., Bošton 
Arenoj, tikisi italą DeKuh 
nugalėti ir eiti prie Čampi- 
jonato.-

* * - *
LIETUVOS- PREKYBOS . _ 

SUTARTIS SU ESTIJA

IŠ Rygos pranešama, kad 
Lietuvos Estijos derybos 
dėl laikinės, prekybos sutar
ties sudarymo eina. pirmyn' 
ir netrukus tikimasi visdi 
(susitarti.

JO EMINENCIJA KARDINOLAS 
šeštadienį, gruodžio 8 d. J. E. Kardinolas O 
diecezijos Bažnyčios galva, mini 68 metų ai 
Tą pačią dieną pripuola šventė šv& Pijįj. Nekalto Prasidėji
mo. Visose katalikų bažnyčiose bus laikomps iškilmingos šv. 
mišios. J. E.Kardinolas laikys pontifikalesįšv. mišias 10 vai. 
ryte, Katedroje, Bostone. Laike šv. mišių giedos Katedros 
choras ir seminaristai iš šv. Jobo seminarijoj Brighton, Mass. 
Pasimelskime, kad Aukščiausiasis Jo Eniįiencijai suteiktų 
sveikatą dar ilgus metus darbuotis Kristauį Vynjme.

Komunistai ir Pątersfne 
Pasitarnavo Darbdaviams

.. V J'*

' Jko
audenycių kompanij oms ko
va su darbininkais paleng
vino komunistai. Jie nuo 
pat pirmųjų dienų streiko 
kurstė darbininkus vienus 
prieš kitus ir puldė pasiti
kėjimą unijos vadams ir 
juos visaip šmeižė. Dalinai 
jiems pasisekė darbininku 
vienybę /suskaldyti. Apie 
pora šimtų komunistų išsto
jo iŠ unijos. Bando ir dau
giau darbininkų prikalbėti, 
kad, dėtųsi prie raudonųjų 
unijos, bet susipratę darbi
ninkai tik smerkia tokį ko
munistu judošiką darbą.

Streiką jau dalinai laime-
■ » «U> -t,

jo./ •> -d

MTĖVO J?ALANKUMAS. 
LIETUVAI

Internunciatūra pakelta į 
nunciatūrą . ' ■

i

CONNELL
Sonnell, Boston’o 

|naūs sukaktuves.

. Šių metų LD$. seimas nu
tarė atgaivinti Streikieinų 
Fondą. z Prieškalėdinis lai
kas yra geriausias tą pada
ryti, nes čia yra paprotis 
pirkt dovanas giminėms ir 
draugams.
Šios didelės Šventės belauk
dami žmonės išmeta daug 
pinigų ir nevisai tiksliai. 
Jeigu yra pinigų nevisai 
tiksliems reikalams, tai tuo 

k. [labiau turėtų jų būti kil
niems labdarybės reikalams.

Jo Eminencija Kardinolas 
Gaspari, Šv. Sosto valstybės 
sekretorius, pranešė,. Lietu
vos Pasiuntiniui prie Šv. 
Tėvo Dr. Šauliui, kad Šv. 
Tėvas Pijus XI, reikšdamas 
Lietuvai savo ypatingą pa
lankumą įsakė Apaštališką
ją Internunciaturą Lietuvo
je pakelti į Nunciatūros 
laipsnį. :

mals ir bausmėmis. Gimdy
mo kontrolė yra blogiausia 
yda. socialiame gyvenime.

Be to, mokinti ką nors 
taip vesti šeimyninį gyveni
mą priešinasi valstybės įsta
tymams.

Taigi matyt, kad teisėjas 
neteko galvos uždedamas to
kią bausmę. .

I • • ................ .......- ir * . fcjB

PREZIDENTAS CO0LIm| 
• ? PATARĖ STATYTI | 

15 KREISERIŲ 1

W((sJungton, J). C,. —-Tį 
reitą antradienį, Prez. Coą 
idge. Kongrese padare mj 
tini pranęšinią. Šiameypil 
nešime jis pakartojo s'a£ 
nusistatymą dėl šelpimo | 
kininkų ir nurodė, kad kofl 
gresas prisilaikytų' jo pi^ 
miaii paduotą planą.

■ ''4

Karštai ragino, perleis 
biliųy. sulig kurio būtų stati 
ma 15 dešimts tūkstančiu te ' *" • 
pų kreiserių; ratitikucį 

‘Kelloggo taikos p.ak|ąr|wj 
taisyti imigracijos ir • nair 
ralizacijoš įstatymus^

Be to, jis plačiai kąlbė| 
apie “prosperityV Jis-pi 
tarė būti taupiais ir nebu 
perdideliais optimistais, tu 
kitaip ir prosperity- ga 
dingti. ’ '

•%

nutarė atsišaukti į. visuome
nę, kad ji neužmirštų bedar- 
biaujaiičių musų brolių lie
tuviu, našlių ir našlaičių. 
Jie irgi laukia Kristaus Už
gimimą Šventės. Padaryki- 
ine ir. jiems Šv. Kalėdas 
linksimas.

Siųskite aukas į LDS. 
Streikierių Fondą, 366 ,W. 
Broadway, South Bosfon, 
Mąsš.,- išrašydami Čekį arba 
money orderį iždininko A. 

1 Vaisiausko vaydu^_—— —
> LDB. <3entro Raštinė

BANANA DARBININKAI 
PUOLĖ KARIUOMENĘ

Daug sužeista
Bogota, Columbia, gruo

džio 6-d. — Čia nuo kiek lai
ko, kaip streikuoja apie 9,- 
000 darbininkų, dirbančių 
.bananų plantacijose.

Štreikieriams į vadus įsi- 
piršo socialistai ir komunis
tai. Atsirado ir stVeikiau- 
v* . ■zių. .

Nesusipratimai vis didė
jo. Valdžia pašaukė kariuo
menę.

Kilo riaušės. Streikieriai 
puolė streiklaužius. Kariuo
menė ėmė malšinta. Pralie
tą daug kraujo ir keliolika 
mirtinai sužeista.

Japonijoj kpoperatyvės 
draugijos, perka motorinius 
trokus nariams vartoti.

Vilniaus Lenkų Spauda Nepatenkintą 
Vilniaųs Klausimo Išskyrimu iš 

Derybų

■ .. •••• ■ • I

900,000 DARBININKŲ
NETURI DARBO 

NĖ DUONOS
Londonas.^-Pietinėjė Va- 

lijoj apie 800,000 ir Dorham 
plote apie 100,000,darbinin
kų jau keli metai kaip be- 
darbiauja. Dabar jie atsi
dūrė didžiausiame skurde ir 
varge, Neturi maisto ne 
drabužių. Jiems gresia ba
das.

Visuomene turėtų juos pa
remti.

“ Vos. Zeit/* praneša, ka 
jų žiniomis iš Kauno, Lieti 
vos vvriausvbė artimiausi

* •* . .1 

laiku siunčianti ,. į . Varšūi 
naujus '.pasiūlymus Lenki j 
prekių susisiekimo 
k virio reikalu.

•»

sn

.* ■

• *

Norvegijoj dabar daugiau 
vyrų gauna darbo, bet už- 
tačHmoterys netęnk užsiėmi
mų, .

L

^įto^daikraštis t^Ps^eg-taip ozitįngai ir aiškiai pa
sisako dėl Tautų Sąjungos 
sprendimų Vilniaus klausi
mu. Šitas balsas, kaip Kau
ne manoma, negali likti ne
išgirstas Ženevoje. j

Vilniauslaikraščio reika-r 
lavimas reiškiąs, kad pačia
me Vilniuje nesutinkama su 
Tautų Sąjungos, rezoliucija,: 
kadangi manoma, kad . šios 
rezoliucijos pamatais negali

lad VZilenski,” rašydamas** * *■ * 
dėl lietuvių leiikų ginčo, pa
reiškia: “Tautų Sąjunga tu
ri nutarti arba nuo lietuvių 
lenkų ginčo svarstymo atsi
sakyti, arba panaikinti savo 
sprendimą, kurs draudžia 
Lietuvai ir Lenkijai liesti 
klausimus, dėl kurių jos yra 
skirtingų nuomonių, t. y.
l i Vilniaus klausimą.5 ? ’

Šia proga -rBerl. TagebV* 
pastebi: KTai dar pirmą būti pasiektas joks Idausi- 
Ikarta Vilniaus ’ laikraštis Imo įšrišimas^,,

ANGLIJOS KARALIAUS 
SVEIKATA GĖRĖJA

Londonas. — Vėliausi 
žinios paduoda,, kad kar 
liaus George' sveikata p 
lengva eina gervių Temp 
ratūra žemesnė ii* dangti 
miega. Bet pavojus dar ri 
praėjo. • • . .
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Pilsudskis kabinetan traukia 
savo šalininkus generolus 
Varšuva. — “Iliustrowa- 

hy Kurjer Codziennv” pra
neša, kad ’ Lenkijos .-arti- 
miausiomis dienomis bus vėl 
Įsteigtas vicepremjero eta
tas. Vicepremjero vietai nu
matomas gen. Sosnkovskis. l’Borisui 50 nuošimčių.

Gėn. Sosnkovskis, kaip ži
noma, didelis Pilsudskio Ša
lininkas ir, PilsudslduLsun- 
Iriai sumirgus, gavo minimas' 
kandidatu į premjerus..

ŽMONĖS PAKĖLĖ
KARALIUI ALC

Sofia.' *—• Praneša, fe 
Bulgaruos piliečiai imti 
savo pakelti aigą karai!
- . • ■ . • . • y .: i

Dabar jis gaus, apie 
000 j metus. Bulgarijos ^ 
ralius yra* dar nevedęs, I 
jis. išleidžia daug pinigų k 
darvhei.
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LACIJ A SPALIŲ 
MNEŠI.

dių mėnesį iš Įnetuvos 
hvo B viso 590 ,žmo- 

^Daugiausia emigravo į 
os Jungtines Valsty- 

£ OOy toliau į Ąi’genri- 
3, į Afriką — 108, 

ę^ją’-—' 96, į Uragva- 
? į Kanadą •— 30, 

ą 7, į Meksiką 
agvajų — 1 ir į 
— 1.

jgracija padidėjo į Ar- 
lą, Braziliją ir Afriką, 
aaŽejo į Kanadą. Šie- 

alių mėnesį emigravo 
m kaip pernai- 129
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CJ
Peenktadienis, gniod. 7>

Okupuotoje Lietuvoje
: r*'

1 KUNIGAVIMO JŪBI- 
’’ LIEJUS

Vilius. — ŠpaHų. 20 & ■
Vytauto Lūžiojo, , .
jos kapelionas kun> Vincas j/ .•. J-'oitaM 
Taškūiias šventė 25 mėtų J^istaių parėdymu, nuo 
kunigavimo juiįiliejit. Kun, ta t 
V. Tašlmuta ta'
Braslavės apste Mokėsi 
Vilniaus dvasiškoj semita 
rijoj, o : vėliau ! Dvasiškoj 
Petrapilio ^kadetajūjf ta
riu baigęs gavo šv. Teologių 
jos magistro laipsnį. /Nu° 
1921 metų mokytojauja Vy*

... ................ ...... ■ I ■IMĮdlI.iHUriĮIUninilIMlflt'll .

* r <:7 ‘ v ,
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D'Ą-RB I N LIMENS •■-. /< ;

Ilaisvab AidMA-JBUVIL 
. 8IOS KAPU/tS?

.TelėfflnĄ ,8tor 
ta /tabimukab - 
vidurį Laives Wjoš,?{ ųž; 
[pašto, požemini11! ' 
kąnaĘT vukte* ištašė; riteri 
daug griaučių, Dąžyųiėlįna,/ 
kad Msft. grumta* ta ta 
laidoti vieno metro gfame 
ir eilės tvarkoje. Spėjama, 
tad čia būta karių kapų.

Tęsita darbus, prie Ląiš- 
vės alėjta pabaigos, netoli 
VilnįąūM gatvės, :y$I rasta. 
tdaug ntmrireliiL W su 
grabta *f ’ ' ‘ 

■ Bpfinja prižiūri, ta# iš-, 
kta tateat būtų tarkomi. 
ir liatatai palaidoti*

Iš Klaipėdos Krašto

r
į HMIlttUl «YDŲ jktaė Vilkija piritai ta- 
I OIĮAM8 - . mtarguL KtaatfR -

* I KdaaM •— tapteičio 6 

gi labai retai kur šiek tiek pydą kapinėse buto atidengi 
į madą beužtiksi — niekur Fti 4 paminklai žydų ka- 
nespėjo paaugti. Tik riešu-pams> -Dieta
tų šiemet nepaprastai dąugįvos ltavę<; Ant paminklų 
užderėjo, ko ne seni žmones Įpadėtą keliolika vainikų, 
nebeatsimena, kas lyg ir ‘at-1 Atidengiant, dalyvavo ka- 

Įro vyriausybės ir žydų ben- 
Įdruomenės atstovai/

F t11'" IRĮ....WT»1.

NEMUNE SUSIDURS DU 
GARLAIVIAI

. J. ; , , '

[ Vienas goriaivis nuskendo
c

T

r'

«

ODAS. — Tur būt, 
lai gyvenasi, kad tie re- 
ias , muš . žvereliai’brie 
f pradėjo iš mišku i kai- 
ir miestelius lankytis.

8 ^svetelis ir Skuodo a- 
nkes šiomis dienomis iš- 

ir vėliau pas vieno 
jaują pastipo, 

diiųas. parodė, kad jis 
iktos valios- auka, naba- 
buvo sergąs plaučių ir 

įtų Uždegimu. Nebenu- 
as kas daryti, prisi- 

f pas .tvartus siuitų ir ne- 
P P&ojęs,' pradėjo kojom 
f kastų, atsigulė ir jau 

ėlė. Policija atgabe- 
pmiestelm, o- žmonių mi- 

į ėjo . žiūrėti to 'lavono, 
i be galo gailėjosi tokio 
Bgaus ir gražaus gyvulė-

fctW.?VliTCO TAfijcŠlsro tauta Didžiojo gjįnnaMjoj, 
rilNIGAVIMO: JtTSI- ' kaipo 'kapelionas. •

HEĮgH.B®ŽlA LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIŲ

w v .

oegt^ss a^a

K&v&rifa. -^ . Vilkabtai 
dvaro kumetis Adomas Ku* 
drevičiusy važiuodamas c iš 
Kalvarijos /namo,: lįvaŽiaV* 
Kalvarijos dvaro takuos i 
pavieSkelio griovį, i apvirto 
ir buvo vežimo miHita 
špftustas. Vėlimas . tavo, 
mat, prikitata^ta^T* 
rėta apie 40 te tadgiau; 
teliij degtinėj.; tariąs es$ 
Vežęs pqnuį pfttaiiWYėms.

Be to, patį Kūtavitas 
iŠvažiuodamM’WjKtoteijos 
buvo stipriai

4 ”♦ ‘

r- r

Vi.

lygina ūž sodų tuštumą.

BESIVAIŠINDAMI 
SUSIŽALOJD

Purbite, Daugilįų k, Tryš-į 
kių1 vai atėjo Purvių giri-| 
ninkas Palčauskas pas Švo-Į ____
gėrį Adomaiti, nesenai grį- x . g ^LarikriaaSct 

j-d - iv x. t apie 6 vai. vakare, Nemune Abu pradėjo girksnoti vals-L ,. v • . v-w t , v- i i * • -t v 2 klm. žemiau Vilkijos plau-tvbme, kol gerai įkaušę su- L .r T . , > /• „: . v, . . _ - kęs iš Jurbarko į Katulą susĮgmęijo « eine pešta. % gwlaA «K^ata.
rininkas ? Palčauskas, ture* |f. ,,. ..,* ~ vv- ę

,v. tl-. . - x tis,” susidūrė su tuščiu gar-
KąmedzLokhni šautuvą, no- «Lietųya.> felaAwia
įėjo syogen Adommtį.««; L Kauno. Gal.la^ui «ne. 
šauta n- sudavė Adomamm L „ pramušta 2
sautajvu galvon. Adommtas, U mtadydžio*“We- 
negalėdamas įveikti svoge"ĮįllVa?> ■ 
rio amerikonišku boksu,± 
stvėrė už liktarnos iivtren- į KęSlnUS* 
kė MoautoTį

| Katastrofos priežastys aiš- 
įkinamos. Spėliojama, kad 
susidūrimas įvykęs dėl ne
prityrusio “Kęstučio” ka-. 
pitono kaltės; Įriti kalba, 
kad dėl miglotumo. Bet 
[tas dar nenustatyta. x 

GRIŠKABŪDŽIO KRONIKAI Garlaivis “Lietuva” pri- 
Ben dras vaizdas. Karo I

metu daug trobesių išdegm-Į 
ta. Dabar, daug naujų pa-1 
statyta, statoma. Patogu-Į 
mo dėliai dirbami cementi- Į 
niai trotuarai. Sena, graži [ 
bizantikos stiliaus, bažnytėlė | 
puošia miestelio' vaizdą. 
Bendrai, tai vienas įš gra’| _ „ _ _____
ziausių miestelių žfanavykl-rjęįyiėięą^ Fed. O. Revizijos narys; laišku:. A. L 
joj. IR. K. Federacijos 6. skyrius iš Hotaestead, Pa. su

__ ;------------ lauka $5.. žodžiu sveikina Kongrešo dalyvius' se- 
už įžeidimą — trys į kančiai:' . ■

SAVAITĖS AREŠTO į Kun. X AlbaviČius išreiškia savo linkėjimus ir 
. - • ' Į perduoda Kongresui Lietuvos katalikų širdingus

Kaišiadorys. Spalių mėn. Isveikinimus, kurie priimami .entuziastingais aplo- 
26 d. Kaišiadorių nuovados I dismentaiš. Gerb-kun. Albavieius pažymi, kad Lie- 
taikos teisėjas nagrinėjo Įtuvos katalikai akyvai seka Amerikos'lietuvių kata- 
teismo antstolio A. Totorio|afal » gėrisi smerikiefh otgan&eyo-

mis bei veikimu. Atstovų ūpą dar labiau.-pakelė 
tai "Vilniečių perduotas pasveikinimas ir padėka už 
aukas, kurias Vilniaus lietuvių paramai Sudėjo Fe
deracijos skyriai ir įdavė kun. Albavičiui/nuvežtu 

Kun. J. J. Jakaitis išreiškė gražius sveikinimus 
ir pasitenkinimo, kad turi progos dalyvauti Fe
deracijos Kongrese. Gi Kongreso dalyviai džiau
giasi vėl sulaukę daug pasidarbavusio Federacijos- 
[veterano sugrįžtant į centralizuoto darbo lauką— 
po kelių metų pertraukos. 1 ' ' ;<

[ Kun. L. Brigmanas, Jėzaus Širdies Kongregąei-

ideraeijos darbams paramą/
Kun. Dr. K. Matulaitis, *‘Drang0” administra- 

| to,rius, sveikina Kongresą pažymėdamas Federaci
jos nuopelnus Lietuvai ir .jos- išeivijai. Perduoda 
ps Lietuvos Šv. Kazimiera Seserų sveikinimus, ku
rie nuoširdžiai priimami.

ir

laiko atimamą teisų- ' 
(debif) siųsti- Lenkijon šie
met išleistą Berlyne Lietu- . ■ 
vos žemėlapį kuriame ženk
lu Maskvos 1920 m. trakta
to išvestos Lietuvos valsty
bės sienos.

RIEŠUTŲ DERLIUS

Šiemet Rytų Lietuvoje 
nepaprastai užderėjo riešu- 
:ai. Tokio didelio riešutų 
derliaus , net senį žmonės 
nebeatmena. Užtat Vilniaus 
mugėse riešutų privežta Ta- /. 
)ai daug ir palyginus, ne
brangūs. /

■i i
švietimai, . yra dvi- 

komplekte prą^įq^#m<^yk- 
la/ ^/Neseniai tat
gateijos kursai W p&~; 
moji įstaigą; sanayykųose> • 
kuri paruoš specialistų: 
bankams, ■ koperteyvams# 
raštinėms ir kt. .Kursų ve- 
dejų paskirtas pHtytęs pe
dagogas p. JūI/’Vortata.

■ j” j *.

fiusitfekhnasi Neseniai ati- 
daryta pašto telegri-ir telef. 
įstaiga. Keliai -pakenčiami. 
Gyventojai su j^Įlgimu 
laukia plento Pilviškių gelž, 
stotis—Griškabūdis:} ■

’

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 

XVm Kongreso Įvykusioj Rugpiūčio 28 ir 
29 dienomis, 1928 m., Hartford, Conn.

vietoj nuskendo, 
nors apdaužy- 

Įtas, priplaukė krantai. Žmo-

rininkas Palčauskas išga-1 
centas Mažeikių aps. ligo
ninė. Gydytojas konstatavo 
smarkų sužalojimą, nors gy
vybei pąvojaus nėra. Ado
maitis sulaikytas, policija 
veda tardymą.

u 
«

_ g jako

PRIĖMĖ ATVERTINI- 
' MO ĮSTATYMU

ūkininkai bruzda visame 
krašte prieš tą įstatymą

renka parašus protestui, kad 
guhernatoriiĮS nepasirašytų 
to įstatymo. Lapkričio 10 
toks ūkininkų protestai įvy
ko Klaipėdoje. z ,

f Į— .'.J- -L —

SUSIPRATIMAS DIDĖJA

Du kart per metus ? pava
sarį ir rudens laiku mes, 
klaipėdiečiai, sutinkam trau
kiniais atvykstančius šim
tais Diclž. Lietuvos jaunuo
lius atkeliaujančius į Klai
pėdą ir Šilutę tarnauti ka
riuomenėje.. Tarnystę bai
gus broliai didi lietuviai 
grįžta į savo tėviškę, bet 
grįžta ne visi. Jų dalis dar 
tebetarnaudama ieško vietos 

: (tarnystės) ir dauguma no
rinčiųjų ją gauna.: Ir Klai
pėdos mieste lietuvių kalba 
gatvėse girclžiama per’ pus 
su vokiečių kalba, ko nebu
vo 1923’24 metais; Kaimas, 
visas Klaipėdos /kraštas, 
kalbėjo ir kalba lietuviškai 
— miestai nenorėjo, bet lai
bas viską daro. /

LIETUVOS ISARGYBOŠ 
PUOLIMAS DEMARK- 

LINIJOJ

./Policininkas Klipčius, pa
truliuodamas demarklinijoj i 
/ries Varviškių kaimu staiga 
buvo užpultas ginkįuofo ci
vilio asmens, kurs į Klipčių 
šovę.. IMicininkaį šautuvo 
ugnies keletui sekundžitj ap-. 
akintas, parkrito žemėn ir 
ėmė atsišaudyti.

Paleisti šūviai, atlcreipc 
dėmesį kito mūsų policinin
ko, patruliavusio, ties igor- 
kos k. Pabėgėjęs į pasigir
dusių šūvių pusę, policiniu -. 
kas pamate tą patį , asmenį ‘ 
bėgantį pęr 4d^a?flrimįją i • J 
leųkų PWi gi-, lotai pusėj ZJ 
esančiuose krūmuose buvo

* I

matyti dar du ginkluoti as- 
mens. Policininkas bėgah- 
čiain sušuko stoti ir šiam ne- ■ 
klausant ėmė šaudyti.

i •

Bet šis ūmai krito ten bu- 
vusion balon ir ėmė atsišau
dyti. Mūsų abu policinin
kai šaudydami ėmė slinkti 
prie pasislėpusio. Tačiau 
užpuolikas naudodamasis 
sutemomis ir krūmais su
skubo pasislėptu r

. tapte . 9 d. Klaipėdos sei
melis. III-jų skaitymu pri
ėmė atvertinįino įstatymo 
projektą, kuris • anksčiau 
•Klaipėdos kra,štd gubernato
riaus buvo grąžintas Seime
liui dėl netinkamo lietuvių 
kalbos ’ vertimo’. ’ Visame 
Klaipėdos krašte ūkininkai. » •

Gęęljg \-Atšio vai-es —
Sveikinu Jus. Gerb. susirinkusius ii’ linkiu kuo 

sekmingiausiiFUąrbo tarimuose Am. Liet. R. K. vie- 
įj®g. -■:-• « ■ .■ ■' .. • •
■* i 'V*-* i * * i ’*• *

! J’Kaipo /Fed./ Centro revizijos narys, gyvenimo 
aplinkybių 'dėliai nįėgalių fepngresę ^ąįyyaUtL Tu- 
ririKriėnok pąsąkytiFkaįįd/kiek mW 'įU ^ių&iia; ‘p. 

pRa^SjjĮyrąrrriska^'riari^jeail-i.' «2U1
■ . ■ ■ • * •

!■'" ■ ’Pėrė4taš naėtaš, - Fed^ buvo sunkus metas’. Daug 
nesmagumų reikėjo nukęsti nuo tų, kurio Fed. pa- 
stangomįą iškilo į visuomenes .vadus. Vienok yla 
•yiLtięs, kad Federacija^ kaip iki šioliąi vienijo kata, 
likus lietuvius, taip ir ant toliaus juos, jungs "savo 
gražia idėja, kurios nepalaužs. nei jokie kataliką ir 
tarutąąpriešai. ■
. As savo uždavinį .prie progos stengiausi atlikti 
kiek galėdamas ir ldek! išganydamas. Visur ir vi
same gyniau B^dęriicijas garbę. Taipgi gavęs pro- 
gos žadu- ir. ąijt tolinus pasidarbuoti jos plotoji- 
muiį ’ '.. .■ ■ ■ '

.' . Lai .gyvuoja A. .L. R. K. Federacija I 
Lai. gyvuoja Am. L.-K; vienybė 1.
, • J. Tumasonis,

’ v ’ x. . • ‘ ■

r

i* ’

Rugp. 27, 1028*
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NAUJAS PLENTAS
. Nuo Biržų iki Parovijo 7|___ - __ —_______ _____ __________

klm. tiesiamas plentas* Dar-I — pasiuntimas Tautų. Sąjungą! memorsndumo%.Vil-

.C1

patraukė jį tiesom Teismas
:vklausęs liūdininktj paro
dymų rado viršaitį kaltu ir j Seka C. Valdybos raportai, 
davė 3 savaites arešto.

reigas, pradėjo iš Totoriaus 
juoktis bei plūstų už ką;

. (Tęsinys)
'■.!<* ‘ -l L»? '

Skaitoma sveikiniman' telegramų: Kun. d&u&£

esti, trukdomas. Bandęs susisiekti su stipendijan- 
tais ir, patyrinėti apie galimybes iškolektūoti Fedė- 

f racijai priklausomas paskolas. Tuo reikalu par-

)

lyginamas. .švarumas ir

' 9,t t;

igUM yersUinčiam greitai ir
, £euioW Katonus.: 
sugrĮžimo leidimą ir ldtą 
madjų Kitunddt pas vlctoss 
u* ąybą pas 

urg-American Line
Trenmut Stų ląttla Bidg.

Boatotą Mm x

IŠIRI

LIETIIV į
, Wt HAMBURGE . *

^Ant muaų populiarrų laivą

ĄUS PERSPEK
TYVOS

^Kalvarija., Ž. Kalvu
te apylinkėj, kaip ir kito- 

artimose apylinkėse, 
Įtek ūkininkai nukentėjo 
i blogo oro. Rugius su- 

įr pasėjo dar neblogai, 
; jau su vasarojum, bul- 

ų daržovėmis — tikra, 
ū -Daug ūkininkų vežė 

BTojų ir juo tuojau šėre 
0S,. nes kitaip vistiek 

s. Kiti vežė javus tik 
, todėl arklinių ku- 
.. mašinų savininka: 
asi netekę darbo. Su 

bis irgi negudriai — sė- 
x. supuvo, todėl daug ta, kad turį reikalą su vai- 
linus ne nešūlę skleidė dininku, einančiu *savo pa-nes viršininkas, sveikina Kongresą pažadėdamas Fe- 
merkė, nors pluoštą no- 

gauti. Užėjus Hetui
ėjo pūti dar nenukąstos antstolis, pasijutęs įžeistas,

? Daržovių šiemet ir- '

bylą su Kaišiadorių valse, 
valdybos viršaičiu V. Gali’ 
niu už įžeidimą.

Teismo antstolis p. Toto
rius eidamas savo pareigas 
nuvyko valse, valdybom ap
rašyti jos turto už skolas. 
Viršaitis Galinis lyg pamir-

jp«tMrnąvlnina visoseklesose 
ši New Yovk. 1. 

(VOt Kauną ir atgal 
I IA (Pridėjus S, V. 
|JF [eigų Taksus.) 

Trečia Klesa.

/

I Centro Pirmininkas kun. K Albavieiits išduoda 
Į savo raportą žodžiu. Jis pažymų kad Federacijos 
I veikimas ėjo dviem kryptimi; akcija Lietuvos rėk 
į kainose ir lietuvių katalikų vienybes stiprinimas; 
Vienas iš svarbiausių Lietuvos naudai darbų buvę 

bai pradėti Šiemet ir mano-i niaus klausimui Būdamas Lietuvoje pastebėjęs/ 
ma baigti ateinančiais me-|kad Lietuvos padėtis yra. sunkoka.. Vyriausybė 
tais. Dalis pylimoCsHpilM^^?^!. j »■’-

ir pastatyta.keletasBanaea alis{sfektl ra 
nių tiltų. Dabar visąs blo
gumas tas,( kad plento pyli
mu važiuoti Uždrausta. Pės-pivežęs stipendijautų pasiūlymą, kur į patiekia Kon
čiam palei plentą dar bala presui. Baigdamas savo pranešimą, kviečiaatšto- 
bėdos bet važiuotas vietoj IPrie Česnio pasidarbavimo. Federacijos augi- 
3 Hm. turi daryti 10 ir to.- L’?** * Itolohiioseį Raportu

ginu. Reikėjo plento staty-1 . . ,
tojams • pasirūpinti šaliai tam ą Sv^Rys.raportuoja, kad sa-

plento itmsyti laifaną kelią, kiniai rekordai sutinką su' C.. Sekretoriaus raportu, 
o ne duoti išvažinėti paplem |.^ {j^ro Revizijos narys, kuri* & Prmigriis Įiatvir- 
tęs gyventoji! lauldis ir pa-įtina, Hd viskas yra tvarkoje. Raportai priimu- 
sėtas irv nevadinti pMieČilj į ut Taipgi skaitomai, it prįimąinak kito Ęevirijor 
Mgubai ar keturgubą! dt- poitt^ijos nario laiškas, kuris skąmba sekamai: 
desne kelione aplink važine-1 Amerikos L. R; K. Federacijos Kongresui 

Hartford, Conn. . •• ••

X-.
« A. L. R. K. Fed. Revizijos narys

Užsibaigus Centro Valdybos raportams, forma-. 
liai ■■priimamas pereito Federacijos XVII Kongreso 
protokolas.

Lr Šimutis, e Draugo ’ * redaktorius, stato orga
nizaciniais klausimais referatą^Mfigų Artimiau- 
sicji .Uždaviniai.” Gerb. Referentas gyvai apibu
diną tautinio veikimų silpnėjimo priežastis ir niv 
rodo būtiną reikalų ttioj&us susidomėti jaunimo or- 
gapbavimo reikalais. Jis nurodė, kad daugelis ko- ■. . i ■. . '
lonijųveikėjų yra užsikrėtę lokąliznto liga ii* iš tos 
-priežasties nemato reikalo nUosirdžiai remti, augin
ti ccntralines organizacijas.1 Tikrenybėje, centrą? 
lizųotas veikimas ne vien, lietuvybės palaikymą pa-, 
tikritią, bet...sykiu ir katalikybę ir lietuviškas pa- 
japijas stiprina, nes. centralines ęrganįzamjos na 
rys 'persikėlęs į kitą miestą jis pirmiausia susiieško 
savė organizacijos kuopą, susidraugaują sų nariais 
ir prisirašo prie lieturiskogųiarapijosr Užtaigi, esą, 
tarppąrapijii ir centraliniąLbrganizacijų tnrųtą/biiif 

bėndtadarbiavimas.v Nurodą įbutU 
ną reikalą ..remti švr Kązįntao. Seąęrn. mojusias, 
Tėvų Marijotių Kolegiją ir. ŠV. Kryžjąuš s liątyyią 
ligoninę ta* baigiamą statyti Chieagojė. Prmiįbi-. 
nč ’fepie svmriaą-lietuviams ''prisidėti prie Pas'iutinės 
Parodos, kuri bus Chicągoje 1930 m. ii| apįe.reta 
lą. Amerikos’.lietuviąms ątĮšidomėti šio's šalies įmik 
tikait jojęaktyviai ‘dalykui.:.* ’ •

Rvfev.entui užbaigus/ seka karšti dehup plojimai 
ir tem atstovą diskusijos:, paliestais IdaųsiinHC

Kuygą pežiūrėjimo Remisija išduoda savo rm 
portą per p. Vąįsta^
sija itao knygai Ubai geroje ■ tvarkoje, gurinta 
visW atskaitos, kaip’ įri|oi, Wį>š ir' Wfl&rv ‘J&K 
w komisijos patvirtino A-ąpbrtą, Mita
vienbaĮsiai pranešimą priėmė. . \ . . . ' .

; . . x(Bit^ daugiau) /;. • . ’ : • *•

TAI BENT VOKIEČIŲ 
KULTŪRA...

Kas įvažiuojant į Klaipė
dą nematė gražaus keturių 
aukštų “Ryto” BendyoVes 
namo, kuriame yra įrengta 
modemiška spaustuvė? Tas 
namas iš gatvės pusės yra. 
nudažytas per visus 4 aukš
tus aliejaus dažais, .3 ir 4 
aukštų tarpe “Ryto” Ben
drovės ženklas. Matyt tas 
gražus ženklas vokiečių kul- 
tut-bundininkams nepatiko 
ir jie, negalėdami pasiekti 
ir uždažyti tą ženklą, nors 
apačią mūro su derva (sma
la) ištepė. * -

Tai. bent “kultūringas’ ’ 
vokiečių darbas. Ir gerai 
daro/“Rytas,” kad juos ne
uždažo. Lai mato žmones 
kaip aukšta yra hakenkreuz- 
lėrių kultūra, .

Moters gerumas, bet ne 
jos grožis biis vertas mano 
meilės.—Šekspyras. .

REMUNGUS geheralis
AGENTAS

rinkti prenumeratas, skelbimus ir I 
spaudos darbus ‘*Darbiniiikui.*’ I 
Sąlygos geros: alga ir komisas; At
sišaukite tuojaus pažymėdami sa* 
vo tinkamumą- prie tokiu darbo.l

* “DARBININKAS”
366 BroadW> Bostou, Mm Į

1 JEIGU NEDORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 1 
I DAMLRŠTŲ GIMTĄJ’4 LIETUVIU KALBĄ, i 
i . TAI IŠRAŠYDINK HEMS . ,/ ' '

I GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKEAŽTĮ

I “SAULUTĖ”
į ......
į Daugybė pavdkšlųĮ tasakos, apsakyinėliaį eft&aštaų j 
| juokai, Biesos wkų featcuk Žinutėa iŠ gimtojo teal* 
I to ir . Ivąinm^te Uždaviniai ir
! ■ pramogėM <
j iŠ popieriaŪBtaolio ir taoH Laikarščfo kata taaw ; 
| R doį pusei meb| 1 dol; Eta O karina p&taaeap ; 
S tavėtauaĮ^ tab ;

į:,. ■ Vienaa Kfc atataaaa VelM

Adresas: *WtaW* Administracija Jurbarko 
k ■ . . k ***
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Peenktadvmis, graod. 7, 192b
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. ,1 L.P. A Jį P I HIK Ę A S 
: ■ r\. ij jf" 1

yčra nupuolę, pradėjo ma-Į u 
žais prasikaltimais, nes nei 
vienas nekrito žemyn išsyk. Į -. ■ 
Nuopuolis W Bnrngas Lietuvai ‘
mažesniu daiktą, uolumus LįTT.— . 
atšalo, Die^a putoj^Jr 
aelapasilikus bg ^geĮbos, .
pasiduoda pirmajai pagun- Lj-rf-.t . 
dai.” Gi šv. Kaštas la- 
bai suprantamąi pareiškiau vr '“Kas p^sK,. -ta LSlŽ. X£ ’Z 

daiktus, tas panadžčliu nu-L \ T . . ,
. i „ .> žurnalą, bet labai daug yra

, Įzmomą riorinčią^skaityti ką-
Ištikimybe mažoms gyve-Įtalikiškus ląikraŠ&us bei ge- 

nimo pareigoms—tūi yienim Irus žurnalus, o neturinčią 
telis išganymo būdąs* Ne-luž ką Juos užsisakyti. Ypač 

norėkime nuveikti didelių Šiemet esant blogiems me- 
darbij ir stebūkltj; jT pajg_|tams dėlei lietingos vasaros 

gą tam nėra ir progą »6pa*L v . . ' —. • •*J „ . v X , Įbroliai, ir. seserys lietuviai
sitaiko. Bet maząą 4ąikfuą kelintą centą
gerai atlikdami ir ^afe ydą L užsa.
besisaugodami, 1929 metams katali-
daug. brangią ir naudingąlaikraščią einančią 
dorybią. [Lietuvoje ir Amerikoje.

, : "7— ; , ; ĮNuo šir&s patariu užsaky-
Kunigų Skaičius Krikščionių ir ne Įti saviškiams sekančius lai- 
z Krikščionių Šalyse . kraščius-.

| .1. “VIENYBŪ’^-naetanis 6 lt. Į.ie- 
........ • I tuyoje, Amerikoje 10 litą. f 

pie 13,000 mokyto Šiai ~
£ , . ; „ ;■ •, ,71 Lietuvoje o .-im, Amerikoje 10 lltik
“valstybę” valdo eentrali-1 abiejų laikraščių vięnodaa adresas: 
m's aparatas esanti komoj, P0“564 ***. **»’* K,"!n”'-

1 3. “ŽVAIGŽDĖ”—»u paveikslais,- tb 
. Lietuvoje

10(1. valdininkų. »Ši valdyba A<lrea“:
turi saVo spaustuvę, kuri ga-l 4. .;pATASABiS„ _ wk.
Ii spausdinti knygas 250 kai-|r«Stls, metams s iit, užsiemr io-iitų.
bomis bei ui dialektais. į- , , , , , „ \d . I 5. “ATEITIS”—moksleivių lalkrais-

“L. |tl8« Metams Lietuvoje 15 lt; Laisves
| Al 3, Kaunafe, Lithuania.

■■ , . ' . ■■ ■ ■' ■ • I m “VARPELIS” — tretininkų Įnik-
B • Ii'-. Įraštls. Metams Lietuvoje 6 litai, už-
L31SK3S 1 KfiflaKCll& h^ 10 Adresas r žaliasis Kai- Maž_ vienuolynas; Sv.

|Pranciškaus Varpelio Redakcijai.
7. “RYTAS”—dienraštis. Lietuvo

je 50 litą. Užsieniuose 100 lt. Adre^ 
sas: Kaunas, Lithuania, “Rytui.”

* ■ * ■: •. Ą • • • '.

Is Amerikos užsakykite 
arba perskaitę siuntinekite į 
Lietuvą savo pažįstamiems: 
“Dąrbiniiik& ’ ’ *’• “G-arsą, ’ ’ 
“Draugą, ”’A ‘tVyij,’ ’ 4 4 Gied
rą;” Ją adte^iš; žinote.

Aš "ypatingai prašau, ger
biamąją kunigą, ir visą ki
tą lietuvią siąšti mano adre
su perskaitytus anglą kalbom 

- "r *: , •:' !■ » 4 .

4 
t

A

J*inUi*> .inr .tjp, ■ 1^ MĮ Į? . || I.I.-^

je katalikiškus žurnalus, lai
kraščius ir kitus leidinius, 
aš gavęs padalysiu mokslei* 
vijai, kuri mokos anglą kal
bos ir jos Šiauliuose daug, 
nes yra 3 gimnazijos, moky
toją seminarija ir kitos mo
kyklos, Taipogi labai pra
šau siuntinėti ir lietuviškus 
perskaitytus laikraščius, aš 
visus išdalysiu jaunuomenei, 
kuri Tamstoms bus labai de* 
kinga.
'M Dr. P.

Senoji Kleboniją, . ...
Šiauliai, Lithuania.

Šį mano prašymą, inalo* 
mat prašau persispausdinti 
ir kitą laikraščiu; K. P. K.

vj j3
• v ■

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kun. A. Staniuky- 

.20c,
Apie Kataliką Tikybot Tik

rybę—-pažinimas tikyboj, jos 
privalumą, ypatyUą ir tikro
jo kataliko priedermes. Para- 
§5 Kun. Jėzuitas Felik. CozelSOc.

Tretininką Jubiliejus — 700 
metą sukaktuvSms paminėti
■ prašymas .švento Pranciškaus 
venuoliją ir 3 vienuolijtj įsta-

8c w4**e«**p*»*n**w« *»♦*» w
Huckleberry Finnas — labai 

įdomi apysaka .750,
■ Patarmes Moterims—pamo- ».
kiminas moterims ją'asmenį- ■ 
nįame, šeimyniniame ir visuo* 
meniniame gyvenime. Parengė . 
Kun. Y Kulikauskas...—.—.,.15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythol’ogijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvią_1

gūžio, Birželio ir Spaliu menė* 
siftftis; Išleido kun. K. A, Vn- . 
nys...    .....t...5e< 
Išganymo Apsireiškimai—atč- j 

jimas ir gyvenimas ant.Žemes - fS 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas . ^8 
sū gai jornis*-

Dangaus Karaliene.—Sūrine 3 
ko Kun. M. Gavalevįčius; ;bę • ‘M 
apdarą 75 centai, su apdarais 1,OT 

legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kūn; ■ 

■ v, Kulikauskas —50a ja
žmogus ir. Gyvuolys, Parą- j| 

še kun. P, Bučys .30& J
. Elementorius ir Vaiką Škai- ’ 

tymeliąi. Išleido M. Paltana- - j 
ydcia H........a.............•«.£.5^1, •

Socializmas ir Krikščionybė* . * ’ n 
Prof* V. Jurgučio —------ .„.,10c*, ,. a

Žydas Lietuvoje. Parašė S. . j
Kaimietis

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio krik
ščionybės, Lietuvią kalbon iŠ- ‘ ‘‘ 
guldė P. B. ,—i—;----- ___ v.,25e.

Apie Apdraudą. Paraše J.
S, Vasiliauskas.....;— ------ 5c* „

Katoržnikas ir Tėvyne. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)__ j5ę^(

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas,. Pa- 

, tašė kun. V. Zajaneauskas.„.,.50o.
Apsrikimii Komedija, Atsi* ' ‘ ' 

tikimas iš Amerikorriško gyve- '* 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas. ----- .............—...........„.....^10c

• , ■ un

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
* J.■ Geratis .............................................;........40c<

Limpamosios Ligos ir kaip
i nuo jįj išsisaugoti? Parašė Dr, ■ 

A. Vileišis....... .... .......-__ _..50c,. *
Gamtos Pradžiamokslis—ne- « •

gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas..™___ 50c*.

Mūstj Laiką Šventoji, Šv. Te
resė, Vaįljjelįo Jėzaus Mažoji^: 
Gėlėlė. Verte Juozas Stankevi
čius ________ ;___ ________35e.

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktą 

kdmdija ; parašė. S. Tarvydas 25c. 
Elgetą Gudrumas. 3-ją veiks- . 

mu. komedija* Parašė Soįri-ju 
•Juozukas :-------------------- 1______».25c*'

•Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius—komedijos po 1 aktą* • 
Parašė. Seiriją Juozukas. —35c.

Sniegas—-Dramą 4-rią aktą. 
Vertė Akelaitis.---------- -—™40a.

Esumas—3-Čia dalis dramos. > 
‘ ‘Gims Tautos Geni jus. ’ ’ Para
šę Kun. L. Vaicekauskas.—.10a ■

. Žydą Karalius—drama 4 ak
tą, 5 pav. Vertė J. M, Širvin- . 
tas  ___ ______ _—;----™..,..:30c.

Visi'Gėri—3-jtj veiksmą vaiz
delis; parašė F. V.  ----- :——.10(5.t ,

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktij. drama. Ver
tė jonas Tarvydas---- —,——10a

Piloto Duktė >-r 5 veiksmą 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktą; paraše_ J. . 
Tarvydas -—.™—č,-----65c.

. Vąiką Teatrai: dalis I: 1) • , 
Pagalvok ką darai’; 2) Jono, 
laime; 3) Pasakyk mano lai
mę.-Surinko S. K, D. ir N,—IŠa 

Vaiką Teatrai:, dalis IĮ: 1) ; ? 
Išlipsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N. —___ 15a

MALDAKNYGES

Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2,bQ ir $3.00

Mažas Naujas Aukso AHa 
rius—juodos (prastais minkš
tais’ viršeliais) ...50o

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius—juodos (prastais kietais * 
iršeUais) -*

Mažas Naujas Aukso Alio-■* 
rius-—juodos (geresnės,” mink- 
tąis viršeliais).™™™™.™
' Mažas Naujas Aukso Alto- -j 

rius—juodos (geros odos vir- * ■ 
geliais) ™™..4L00-

Mažas Naujas Aukso AltA 
rius-—baltos (celuloidos virše
liais).

Sielos išganymo reikale Įmeną. Daugelis feonią ti- 
maži, kasdieniniai dalykai kiši nuveikti didelius dar- 
tuti daug svarbos,, taigi ją bus. Bet kas gi tie dideli' 
nereikia už nieką laikyti* I darbai? Kaip didelis kai
čia galima pasimokyti iš Inas susidaro iŠ mažą žvaigž- 
pąčioš gamtos. Gamta nie- delią ir akmenėlįąr taip di- 
kados skubiai neveikia. Ji Įdėli darbai pasidaro iš dau- 
eina pirmyn pamažėliu, gelio eilučią smulkiąją pa
žengdama nuo Vieno mažo Įstangą. Dideliausias žmo- 
žingsnio prie kito, kol neną-įgaus gyvenimo darbas tai 
veikia milžiniškus daiktus, sielos išganymas, o tasai 
Įsižiūrėkime kad ir į mūsą darbas pasidaro kuomet 
pačią augimą ii“ vystymąsi, žiogus ištikimai eina kas- 

\ . vienas žmogus išsyk ne-Į dieninio gyvenimo pareigas, 
. užąugo, bet, pradėjęs nuo Kebereikalo dvasinio gy- 
kūdikystės, eina išpalengvo Ivenimo vadai tiek daug 
pire jaunystės, paskui įe-Darbos Atiduoda’ mažiems 
matomai, lyg nejučiomis iš- daiktams, Šv* Bernardas sa- 
siyysto į suaugusį žmogiį, ko: '“Jie, kurie * taip žemai 
pamažėliu subręsta ir tnip ‘ 

_^_pai nejučiomis, pasęsta. Tat * • _ . *
„augimo eiga, taip nežymi, J 
kad mes negalime sugriebti 
ne vieno momento kuriame 
pastebėtume esant kiek dau-Į. Naujausioji Vatikano sta- 
giau paaugę. ‘Ne. Vistaw kuni 
taip ema išpalengvo, kad is- , v ,
rodo, jog nė kiek ne- baznytmiame darbe yra kardinolu iri, X
augame, tik visuomet, stovi- 200,t)00 ir 110,000. Stata- k^^L“inn!0AS2

. me ant.-vietbsr-o vienok tas j eius padalytas į 805 vysku- 
augimo ir vystymosi, prpce- pijąs, kurias sudaro 204 a- 
sas eina pirmyn. f , ; bieją apeigą arkivyskupijas.

Jeigu gamta apleistą ndrs Vyriausioji bendroji valdy- 
. vieną-kitą mažą dalykėlį ba visam bažnyčios’ pasau- 
žmogaus augimo eigoje, iš- liui yra konsistoriją kon* 
eitą jau nebetoks, žmogus ir gregacija Romoj,- sudary
mo kūnas turėtą daug įgim-įta iš* trylikos kardinolą, 
tu neprieteklią. Bet gamta šią dienu Bažnyčiai misi- 
labai ištikimai dirba savo jos yra tiek svarbus da- 
darbą ir tam pasidėkojant Ivkas, kad jose dirba treč- 
jos tvariniai atsiekia savo dalis visą kunigą, didesnė 
tikslą. Į gi ją dalis, yra vienuoliai.

Mūsą protas vystosi taip I Naujausiais laikais daugiau 
; pat ne šuoliais, ne p eršoki- 

inais, bet pamažėliu, siste- 
matingai, kol visos smegenų

• celės pilnai nesubręstą.. Jei 
proto vystymasis eina ne 

. • . tiio keliu, žmogus tampa, ne-
pilnapročiu, bei pamišėliu.

Taip privalėtu būti ir dva- 
siniame gyvenime: padėjus 
nuo pat mažystės, išpaleng
vo eiti pirmyn tobulybės 
keliu, sunaudojant kiekvie- dalis yra vietinės kilmės. Ji 
lią . mažiausią progą prie apima plotą pradedant to- 
dvasinės pažangos. Čia y- limiausiomis šiaurės tauto- 

. ; pač nereikia niekinti mažą mis ir baigiant tokio tolumo 
daiktą. Juk ištiesą mūsą į pietus. Šiame plote yrą 
gyvenimas kaip tik ir susi ne mažiau kaip 30,000 misi- 
daro is tokią mažą sinulk- ją, sielą ganymo stočią-ir a-
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imta švęsti į kunigus vieti-7 
nius misiją salią gyvento- 
jus; ne tik Kinijoj, bet ir . 
Afrikoj yra jau vietinės kil
mės vyskupą. Neseniai 
“Agenzia Fides” pranešė 
apie pašventinimą vietinės 
kilmės kunigo TTrundi šalyj! 
(Belgijos Kongo) ir britu 
rytą Afrikoj. Iš Indijoj 
dirbančią 77% jėzuitą treč-
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LIETUVIŲ1

i
i

Kreipkite į Vietos Agentus.ar I- 
BALTIC AMERICA LINE ,

BALTIKO 
AMERIKOS 

LINIJA

Išplaukimai į 
laivų, is |

New-Yorko | 
POLONIA | 

Gniodžio 4 j 

LITUANIA? 
. Gruodžio 22J 

LITUANIA
/Sausio 26

LIETUVA PO 8 METŲ!

Prieš 8 metus apleidau 
Lietuvą ir išvykau Ameri
kon katalikiškas spaudos 
platinti, o iš Amerikos tie
siai nuvažiavau Romon, kur 
šbuvau iki 1928 metą. Lie
pos 21 dieną sugrįžau Lietu* 
von. Didelis yra skirtumas 
tarp Lietuvos Į9%į ir 192Š 
m. Valstybinis aparatas ga- 
li lygintis sū kitiį Europos 
valstybią '< aparatais. Susi
siekime^ patarnavime •įvai
riose įstaigose, • policijos 
drausmingume ir tt. Moks- 
tas labai pakilęs, tšai Šiau
liuose yra 3 gimnazijos, mo
kytoją.. seminarija;, žydą 
gimnazija, Valančiaus'Liau
dies Universitetas ir Višins: 
kio liaudies universitetas. 
Čia pat eina, dil laikraščiu : 
“Šiaulietis” ir “Momen
tas. ’ ’ šiaulią mieste visiems 
privalomas pradiiiks mo
kyklos lankymas. Keliolika 
pradinią mokyklą ir visos 
perpildytos.

Tikyba ir dora po karui 
paprastai kiek nusilpnėja, 
tocĮėlnenuostabu kad ir Lie
tuva toje srityje nukentėjo, 
bet bendrai tikėjimas Žmo
nėse gilus ir dora aukštą, ką 
liūdija perpildytos bažny
čios- žmdnėhus šfentbmis 
dienomis, šventos vietos dar 
skaitlingiaus lįi^did6|. Šie
met Šilavoje tiek HtĮvo/mal
dininką jog neathibįitįnia ar 
kuomet nors įier Šilįnę galė
jo tiek susirinkti*^igi vi

sais žvilgsniais pa
dėtis eina gerjdų ’ Tikį Me- 
ve, duok LietuVŽs iilbihanis 
ir atskiriems žmoiiėįSh daįį- 
giauš vienybės. '

KM
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ANTAKALNIO KALNELIS

Manoma ten paminklas 
pastatyti

. . 1 1 " t

Gražiausia vieta iš kurios 
malonu pasižiūrėti į Nemu
no ir Neries slėnį, be abe- 
jonės, yra kalnelio viršūnė
lė kuria, baigiasi Antakal
nio aukštuma, ir ant kurios 
dabar pastatyta, Čiurlionies 
galerija ir Meno /Mokykla. 
Į tą viršūnėle geriausia įei
ti nuo Meno mokyklos, per- 
Paminklų gatvę. Rasit ne 
įbe reikalo ši gatvė pramin
ta Paminklij gatvė, nes vi- 
sas tasai iškišulys, nuo ku
rio taip toli matyt ir Ne
ries ir. Nemuno vanduo, y- 
ra vertas užstatyti pamink
lais; šiandien jis užsi statęs 
biaiiriausiais mediniais na
mukais. Pastaruoju laiku. 
Miesto Valdyba yra suma
niusi išpirkti dar neužštaty- 
tą to kalnelio viršūnę, pa
daryti apie tų kalnelį takus, 
uždrausti’ten kasti molį, ap
kloti dabar apnuogintą kal
ną žalumynais ir, rasit, pa
statyti paminklą ten, kad ir 
paties Kauno įsteigėjui, tam 
tegėndariam riteriui) Kau
nui.
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Kiekviena žfądnū.. titano, 
kad ĮaimingįąUsiiĮę paštįuly 
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Bendroves Suvažiavimas
' 4**<

, ė. \ •. i S

t Lapkričio 24 d'., šv/ Petro
įeiį^^bažąytinėję svetai-

^sąsifcmko aįpie 100 Lie
timą ■ Prekybos B-ves šeri- 
Įlinką, „turinčią po keliūtą, 
kelioliką ir keliasdešiints šė- 
rą, lai^i stivaliąyiiiią.

Bdndraveą-pirmininkas p. 
J. Cunys atidarė suVažiavi- 
iną ir išdavė raportą iŠ. ben
drovės stovio, Lietuvoje.

Sulig jo raporto bendro
vės reikalai yra blogame pa
dėjime, bet gerai, vedant ga
lima juos pataisyti. Ben
drovės visas turtas esą už
statytas Lietuvos Bankui, 
kuris dabar turi kdntrolę ir 
veda visus bėttdrovią reika
lus. Kad pataisius ^bendro
vės reikalus reikia atlyginti 
bankui dalį skelbs, jeigu ga
lima ir visą ir įgalioti žmo
gių iš Lietuvoje gyvenančią 
arba pasiąsti iš .Amerikos, 
atstovauti Lietuvią Prekv* 
bos Bendravę it vesti visus 
reikalus bendrovią Lietuvo
je, kurias Lietuvią Preky- 
bos Bendrovė turėjo savo 
kontrolėje. . !

P-nas Cunys išdavęs ta- 
portą pareiškė, kad nesą 
reikalaujamo skaičiaus' bal
są; ir susirinkbnas negali į- 
vykti. Šėrininkai nutarė pa
naudoti visus galimus bū
dąs, kad^ sudarius balsą di-

, '£, . ■ i. * ' ' • ’ *“

džiumą ir kad būtą galima 
nors kartą turėti legaĘ-susi- 
rinkimą.

Patarta direktoriams iš
siuntinėti šėrininką vardus 
ir adresus veiklesniems šė* 
riiiinkams ir ją prašai, kad 
jie surinktą įgaliojimus nuo 
tą šėrininką, kurie negali 
atvykti į suvažiavimą, o ki
tus paragintą važiuoti,

Suvažiavimo nešaukti pa
kol neturės didžiuma Šerus 
pirkusią balsą.

Taipgi direktoriams pa
siūlyta kelinta kandidatu 
direktorius. _

Šėrininkai plačiai kalbėjo 
apie įgaliotinio reikalingu
mą Lietuvoje.

Didžiumos nuomonė buvo, 
kad iki legalio suvažiavimo 
direktoriai įgaliotu’ Praną 
Viraką, tik su mažesnėmis 
teisėmis negu, kad j turėjo 
Jonas Romanas. -

Visos kalbos šiame suva
žiavime. neturėjo begalės 
vertės,; bet direktoriai gavo 
nemažai medžiagos.

. • - . ’ • »

Suvažiavimo dalyvini skirs* 
tesi į namus pasiryžę dirbti, 
kad pritraukus skitus Šeri* 
ninkus, kad jie patys arba 
per kitus' būtą atstovaujami 
bendrovės suvažiavimuose.
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(Graikų Mythol’ogijos Žiups-

f.albon išguldė Alyva.---- .......5.0c.
Trys Keleiviai—Krikščionis, 

žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus- 
stas. Vertė P^ B. —...2---------40e.

TrumpiSkaitymėliai—labai 
gražus.pasiskaitymai, apie į- 
vaįrius gyvenimo, atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas —..............4.5c.

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis.___45e,

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 ieną—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nes per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J.. Balčikonio.  ------ -----------$1.00
Pramonines Demokratijos Pa

grindai—parašė Uosis.  ------ ..75e.
. Marijos Menuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio die-. 
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko lcūn. M. J. D-as...... 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 1 
paveikslais iš 1914—16 metą. 5 
Paraše P. Žadeikis---- .„.„„_...„75c,

Kaip Gyvena Belgijos ūki
ninkai. ^'t. Pabušis..... ... ........ lQc.

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 Mergele su Barz- z 
da ir Barzdaškutis—apysaka 15e.
* Kataliką Bažnyčia ir Demo
kratizmas.-# Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas —_....™.-..._...—....50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas,—Vertė Kun. P. Saąrusai- 
tis  ______ i— —A— -----25č.

Gegužės Menuo Kun. P. 
Žadeikio. Kaina _—----- .50c*

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Vaiką Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui ™_„.„_.....50c.- • '
Petriukas—laiškai vieno vai

kelio. Verte S. Rakauskas.—.......15c.
Bolševizmas—Kas tai yra bol

ševizmas ir jo vykdymas Rusi-

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ____ ________ —---- - .-^50c.

Laime — (poema). Parašė - 
y ait^kus      .....50c.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė jonas M, Širvinta—^5QA♦ u .

: Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis ......—50c.

Lietuvos Ženklai.—Išleido J.
Šeškevičius ir B-ve, Kaunas—40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas. V. Kovas.—30c.

X ■

• Graudūs Verksmai.—Vertė 
Vysk. A Baranauskas ——..—10c,

EucharistiŠkos Stacijęs.—Su- 
lituvino .Kun. P, Juškaitis—J5b.

Kristaus JKi^iĮus: Stacijos,
Graudūs Verksmai, Maldos Ge-
Siąsdaini užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 
'' \ . p ARBlNINKAK

366 Wodt lĮmdmjr Šouį& Boatoh, Mm
> ' ’ ■ ‘ .J); . *

Graudūs Verksmai, Maldos Gc-
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E. dapbikikkas
■t (THBVrOBKBR)
Kį* Pnblished every TUESDAYand EEJIDAY
Kr ■■■■ . ;....

KfĄIO JOSEPH’S LfTHUAHIAMB. 0. AS8O0IATIOM OF LABOS
K Bateli»» wcond-clw>«tęr Sept, 12,1915 at W ottlce at Boaton, Mm 

• unėfer the Act 0f March 8»
Aoeaptance for mailing at Mpeclal rati pf postage proviąed tov fii 3ėctlon 1108 

K Act of October 8,1917, authorlaed on JuIy 12,1918*’

SUBSORĮPTION KATES: 1
JPf't- Ooniaatlc Juptly .........t^*50 .
& ffcrelgny*arly ..................15.50 Užsieny metama
Sgl^Domestic onęe per week yearly.. $2.50 Vienę kart sava _
fe Foraign once per week yearly . ,. .$3.00 Užsieny vienį kart savaitėje met $3.00 
E: ; “D A JLBINUSrKAS”
feS6ŪWe3tBroadway South Boston, Mas^
fe Telcphone South Boston 0620 .

jr-

/

T

pnEmUIERATOS KAINA:
Amerikoje metama

gavattSJe metanai

r

PMnkUdienii, grnod. 7, 1828 
BĮ.UB -------------- V V- J|1'11

" * Matio$ |ISR žpiomžo taisykles išleis
tos 1928m. Ir išsiuntinėtos bolševikų 

atstovybėms užsienyje
•v# ' " . #

Ji) Špįonpžū feliu tegali- 
lųa ęitiprie evoliucinio, gfio- 

tvarkęs.

£) SpiotoŠo tiksltasgriež- 
tai draudžiama verbuoti 
darbtoįpkų tomo žmones.

*3) Špionožui naudoti iš
mestus iŠ tarnybų (aukštų) 
asmenis panaudojant jų 
sunkią ekonominę būklę 
verbavimui*

4) Stengtis provokacijos 
kelių aukštųjų vietų, vąldi- 
nįrikus pūšrirnti iš užimmmi 
vietų, kol tuo būdu juos vė- 
įįąų gulima / būtu verbuoti 
špionožui. Rrašalinimo iš 
tarnybas prpeędūrai naudo
ti jau iš anksčiau turimus

’ - . Mąnigirdas Dangūnas

UŽMIGOT JŪS AMŽIAMS...
j M. ’ _ , H . p *5 ’

■ L* !i' ” ' ,

, (Žuvųye^B už.yilnią)
... .. . ' r ' ■_ m • 1 * • •
•* Užmigot»Jūs\amžiam^ karingieji,
J. pž^g^'feo priešo dprtuvų žiaurių,....

Jūs* žaizdos iięptotoč • • • Kapai iškilieji 
paE jums ūesūpilti jūs ąru«• •

Jūs’ atminčiai kįojam ant kapo vąįmką 
^ii’dy . išugdy tąAiedų iiemąrių:—r ‘
Garbe jums per amžius!.. Jūs žygiai paliko 
Mūms ateitį šviesti, lyg šimtas au^tą ...

Dar kruvinas kardąs.,, mūs. lūpos pravertos...
Mes priesaikų btoią įrašėm šlife j v
Jei mes nepajėgsimi prisieks kartų kartos,-—.

. O Vytis atgi ms Gedimino pįly L •
•F '

Ilsėkit ilsėkit.- Jūs žuvot garbingai... 
jums žem^ gimtoji tetom lengvą... 
O Tėve! kai teisi, jiems būk gailestingas!- 
Mės pūtoūl ptie Tavęs su keikta maldą...

''••'•'■I • (<Utinis.>) ■ ..

DABARTIES BILDĖglUOS
f • • . - ♦

■ ' ' . • ’ *■’ i

y .Rašydamas English Be- 
įoięar frtfnalfy straipsny 
“Enrope Looks At Vilno,” 
tūlas Augur labai sklan
džiai, nprs ne visai -vykusiai 
apsema su Vilniaus Idųpsį- 
mu. Būk Bilsudskis, Lenkų 
diktatorius, didžiuojasi a 
sant lietuviu; Lietuvos vieš
pats Voldemaras gi, kilęs iš 
vokiečių — tai žmogus ne
gali suprasti, kas yra tas 
lietuvis; be to, lietuviams 
padėjus bolševikams kariau
ti prieš lenkus, jie tuomi pa
sirodė ne Europos draugai, 
bet bolševikipTaigi, kam dar 
Europai rūpintis Vilniaus 
klausimu? Ypač kai Vil
niuje yra lenkų, rusų ir žy
dų, bet ne lietuvių! Tat, lai 
lenkui miestų turi. Šitokia 
rašytojai, jei tikrai atvaiz^ 
duotų svetimtaučių nuomo
nes, prastų ateitį lemtų Lie
tuvai* Ačiū Dievui,’ atsi
randa rimtesnių laikrašti
ninkų kad ir tų pačių angių 
tarpe. Štai PolsorC New- 
man, savo straipsny “Great 
Britam, And. The Baltie,” 
Niųefeenth Gentury *ŽurnaJ 
le, trumpai nupiešia’ dabar
tine Pabaltijo valstybių pa
dėtį. Nors Lietuvą skaito 
menkai išsivysčiusia, žiūrint 
britų akimis, randa reika
lingu jų ir kitas valstybes 
gelbėti, ypač finansiniai. 
Deja, abu minėti rašytojai 
sutinka šiame ■— kad Volde
maro valdžia . nevykusiai 
kraštų valdydama, pasaulio 
užuojautų nuo Lietuvos at
stumia.

f.

ginti į turtingu dSjįls yaįžį“ 
nįmų.' Visij^rinigį jRb ųpr 
ri įtikti įr fteį*
ty atatinkapių jiovanų, Uį- 
bąr X VlbSsžstpyi pathgpį 
aųk>pĮnoj, > jei ųor^ 
daug gera galėtų , nuveikti 
sayokapnynapis. ;^niai^įt 
karąguos Prezidentas 
(konservafyvas) ir, nąuįūl 
išrinktas Mopįadą. (ūbęrfe 
las) abu dėkoja X V-bems 
už geros tvarkos palaikymų 
rinkimų metu; ir prašo kąį 
dar keliems metams palik
tų fenai bent 1000 krivių, 
kol kariuomenė susitvarkys.

iUBAUDt “8EKMApilNr<

Kaupo karot komendantas 
nubaudė Ci Sekmadienio)f 'Re
daktorių Sadauskų 3(X) Jifų 
arba 1 mėn. kalėjimo už ne- 
JBąikymų. spaudos taisyklių 
2 punkto.

.pos kultūrą ne visada prie 
gero priveda. Turkų ival- 
džia, j^įip jąų mjnėjpnų to- 
hųjiiia vidujinę sek
dama naujų rašybų ir dra
bužių madų. Bet kinui, ku
rie zųda auklėti savo 
panašiai atsiMūrinf į baltų
jų rasę, įvedę mųšū va?tojų- 
mų kalendorių, gal apsiriki. 
Dabar naudoja Kinijoj Me^ 
nulio Kalendorių, ir sekant 
jo kaįteliojimų (nuo*jaųnt> 
iki jauno, kiekvienam mėne
siui tenka 29.53 dienų), jų 
metai teturi 354 dienas, šis, 
žinoma, sutrumpina metus, 
ir todėl jų dienos niekuomet 
nesutampa su mūsų. Ta
čiau, nors ir toks skaitliavi- 
mąs netikslus, kinams persi
verčiant įmūsų mad%kažin 
ar jie ras to pastovumo, ku
rio ieško. Nes yra nemažai 
mūsų žmonių nepatenkintų 
dabar naudojamu Saulės 
Kalendorium, kurie nori į- 
terpti kįfų mėnesį į dabar
tinius metus, ir sudaryti mė
nesį iš 28 dienų; nps esą kas, 
dabar gali , atipinti, kiek 
koks' įnenuo turi dienų!

. * v * • 
• J

».'"I, ’ J- "■
«» .

Hoover’is 1 neilgai vieši 
Pietų Amerikos valstybėse. 
Aplankydamas jas po dieną 
arba dvi negali nei paviršu
tiniai jų gyvenimų pažinti.* 
Kiekviena valstybė sutiko jį 
kuomaloniausiai, ir vaišino 
jį" beveik visur valstybės 
galvos. Tas labai aiškiai į- 
rodo, kiek tos tautos gerina 
J. V-bes, teikdamos jų gal
vai priderančių garbę; pa
reiškia irgi,' kokį norėtų su
laukt’elgiuosi -i§ jų piufe 
Jo atsilankymą galime palv-

F. ywfc«s.f ko, ar ne 'serga, ar ne kenčia labui, ar nėra pa
vojaus? ir tt.,. ko jau ir nebeatmenu.

— Tęvas su bobute pasikeitė žvilgsniais su 
tam tikra išraiška, o ta pastarojĮ atsiliepę:

— Vargšė Onute, vėl šiandien nerimaus. Tų? 
rėtumei Uršule eiti ją nuraminti, o net atvesti 
šičia: į parapijos bažnyčią iš čia keletas žings
nių, o aš taip labai norėčiau pažintį mūsų Bro? 
nutės globojamą.

Paklųsrii ponįds norui Uršulė, paėmusi dide
lį nuo lietaus lietsargį j nuėjo j bažnyčįą; po ber- 
tainio valandos grįžo vesdama su savimi mažą 
11-12 metų mergaitę, storuose darbiniuose bate
liuose, dryžoje perkelinėje, bet čystoje suknelė
je, ir juodu kvartukėliu—už valandėles už ran
kutės ją įvedė į salioną. * ' ...

Stojusi akyvaizdoje sali nepažįstamų ponų, 
Onutė nuraudo, nukaito ild ausų, ir vietoje ęifi 
tolyn, atgal link durų ėine trauktis. Bet tiek 
buvo nekaltybės ir atvirumo jos dailiame veide
lyje, kad įgimtus gerumas ppnios Gerulaitienės 
tuo jaus atbudo širdyje, 

t- Ką tai mąųo mažytėj švelniai prabilo, bi
jaisi mau^l^n^ų gera Uršule man .pasuki 
kaip ęsį prisįrišuąi prie mano Onytės; troškau 
tad tavę nuraminti kas link jos.*, ar tai tas 
tavęs maršo? ' , \

—'O ! ne poni,- mažiausįa? atsakė Onutė, pri- 
siartįpdama prie ponios ^eridųįiięnes; tai taip 
skaudu pi joti apie ^ųos, •

Bengs; Sidabrąpsįfąs pasijų^ nemažiau su
jaudintų grąuįmpu pąĮsp, su įokįu tai ištart.
— KaįpsepaįBtOŪutępųžįBtii^-užklausė 

išlėto įjudinąsiūs rankoau
■ Onutę Į j|ps^ūiėjb su ųųsi^tekBj^* 
, —- Kaip senai? atkapojo, pgį nuo ano va- 

karo, kai pąnelė gųlbė^ lesalo pirko. .
— įaip, taipj. ąpie tąi žinau, pridūrė 

tė, mokę vienok nęiakęųĮįs, jei mmnk tai vięk| 
papasakosi. * ; p . • . \;

t4.Siį midų noru* a§ alfe panęJęTaįp '^U 
peri mėgstu. Aš bpyau ąą&to vartų, ir -ĮĮ p betgi man i| atį&Įva. •' ’ 
baimes ir gėdos fąip labai drebejųu, kad kelis 
kartūs jau.hotęjajl M* febrauskas.
motiną, pasilikau. .

T
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■ • įtakingus vyriausybei asine- j
niš, Kad verbuotieji asmens j
būtų atsidavę darbui, juos 
apmokėti gausiai ir regulia- j
riai. Mokomoji valiutą—- į
doleriai. Niekuomet nenio* 
keti krašto valiuta. Vėliau, ■ ;
turint verbuoto asmens tik- į
rų parašų ii* pasižadėjimų , ’
tarnauti špionožuų galima ‘
SU verbuotuoju elgtis kiek <
griežščiau, pareikalauti rei
kiamų špionožui žinių; vė
liau galima mažinti atlygi- . 
nimas. Šiek tiek įtariamus , 
pasistengti išsiųsti . SSSR ’ 

■ teritorijpn, įkalbant įvai* J
riaįs pažadais bei vietomis, J 
kurių sav pasitarnavimu 
“yra nusipelnę.” Paskuti-, 
nimui išvažiuoti ' reikia pa-- 
naudot baimę pavojaus, ku~ I 
ris jiems gręsia už šnipine- į 
jimą svetimos' valstybes. ’ 
naudai. Siųsti į SSSB te- ' I 
ritoriją tik. nelegaliu būdu. . 
(Atsiųstieji į SSSR terito- i 
rijų nepatikimieji šnipai 
žudomi). Nesilankyti jokiu J 
būdu verbuotųjų butuose, nė 
jų nepriiminėti pas save. 
Pasimatymai“* turi vykti 
slaptose neįtariamose polici
jos yiefose. Karo špionožui • 
verbuoti karininkus silpno 
būdo, prasigėrusius ir silp- J 
nai ekonomiškai stovinčius, , 
taip at verbuoti ir asmenis, 
tarnaujančius, politinėje ir . 
kitose olįcijos rūšyse. Šiuos J 

: pastaruosius reikią gęręi .
apmokėti.

LITUI PAVOJUS
* - * : •
tas suniks. Gi smunkant li
tui susmuks ir tautininkų 
režimas. Galimas daiktas, 
kad tas pats'nėderlius, kuo
met javai neniuioko,. neduos ir 
diktatūrai nunokti Lietuvoje.

rį- **

g; Šie metai yra blogi Lietu- 
F vai. Žymioje Lietuvos daly 

nederlius. Javų eksportui 
C nebus. Gerai, jei neprisieis 

pavasarį pirktis javų iš už
sienio. .Tuo pačiu laiku, kai 
mažai kų. galima išvežti į 
užsienius, reikia daug kų 
pirkti užsieniuose. Lietuvos 
spauda praneša, kad per 
pirmus devynias, šių metų 
mėnesius įvežta į Lietuva iš 
kitų valstybių prekių už 38 
milijonus litų daugiau negu 
eksportuota* .iš Lietuvos. Ki
taip sakant, iš Lietuvos iš
vežta per tuos devvnius mė
nesius aukso ir svetimos pa
stovios valiutos 38 milijonu 
litų vertės. Netenka abejo
ti, kad tas balansas Lietu- 
vos nenaudai bus žymiai di- 
desnsi metų pabaigoje.

Jau ir dabar eina paska
los,, kad lito kursas pradeda 

į svyruoti. Litas yra parem-
| tas auksu ir daugiausia do-
L lęriais. Kuomet į užsienius
U ^ išplauks daug aukso ir dole-

. rių, litų kursas' negalės ne- 
| pulti. Esant nederliui žyy
į mioje Lietuvos daly, aišku,
r kad. šių žiemų ir ateinantį
f. pavasrį ir vasarų preky-
L bos balansas turės būti Lie-
s< tuvos nenaudai. -Lito kursui
R- gręsia rimtas pavojus,
r Vienintelis būdas palai-
£ kvti lito kursų būtų užsienio
* paskola. Bet kas norės sko-
į' tinti mažai diktatoriškai

valdomai šaliai•? Ana kur
kus, didesnei Lenkijai ame- 

, Skiečiai. paskolino ’keliasdo- 
. šimt milijonų dolerių, bet 

. švkiu davė ir šeimvninkų, 
. kuris, pridaboja, kaip pasko

lintieji pinigai yra išleidžia
mi. • Matyt ir Voldemaras 

£ supranta, kad be seimo jis
| negaus paskolos užsieny,
į / Nesenai jis kalbėjo apie ka- 
£ to padėties panaikinimų ir 
| . apie seimo' sušaukimų. Šį
f sykį turbūt, galima jam ti-
į keti. Mat be seimo nėra

paskolos, o be paskolos Ii-
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Tai Bent Užsispyrimas

“Bossy” Gillis užsimanė 
pastatyti gazolino stotį prie 
Statė, ir High gatvių kam< 
po. Newburyport,Mass. Bet 
Nevvburypoit miestas turi 
zoning ląw, t. y.kateriuo
se. miesto distriktuose yra 
užginta statyti krautuves, 
gazolino stotis et c., nes tai 
yra tiktai rezidencijų dis- 
triktas. Tokiame dįstrikte 
yra Statė ir Iligh. gatvių 
kampas. “Bossy” GiUis ne
gavo leidinio, bet jis nenu
leido rankų. Pastate savo 
kandidatūrą. į miesto majo
rus ir tapo išrinktas.. Mane, 
kad būdamas majoru galės 
pardavinėti ,gazoliną prie 
Statė ir High gatvių, kam
po. Bandė, bet gavo už tai 
atsėdėti du mėnesiu ; kalėji- 

Ir tai jau antras sykis. 
Dabai* Gillis suprato, kad 
negana būti miesto majoru, 
bet dar reikia, ’ kad miesto 
aldermonai būtų jo šalinin
kai. . Ką tik buvusiuose 
miesto rinkimuose Gillis pa
statė devynias savo šalinin
kus kandidatais į aldermo- 
nus ir visi jie laimėjo rinki
mus. Galų galų “Bossy” 
Gillis bus/atsiekęs savo tiks
lo, nes jo Šalininkai alder- 
monai panaikins vadinamą
jį zoning įstatymą, ir “Bos- 
-svv GiUis galės pardavinėti 
gazolinų prie Statė ir Uigii 
gatvių kampo. •

Ar bereikia geresnio užsi
spyrimo pavyzdžio? Pavar
dė Gillis skąmbčt lietuviškai, 
lietiLvis, bet airis.. Mūsų lie- 
bėt “Bossy” Gillis yra ne 
tuviai yra nuolaidūs, ‘ kuo
met nemitinguoja.

Įpratimas, įvestas po 'bara 
pamėgdžioti Vakari]. Euro- 
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.. Tūlas amerikontas rašo 
viename Lietuvos laikrašty, 

. kad, girdi, Amerikos lietu-
■ .ylai mėgstą paglostymą. Ne- 
, visuomet. Bandyta juos
^glostyti” medaliais, bet a- 
nĮertidečiaį pasipurtė. Šiuo 
momentu daugiaukią “pa- 

.■ gtotymu” jįi‘spaudai tenka 
nuo Lietuvos cenzorių. Tuo 
būdu cenzoriai atsidėkoja 
mūsų spaudai turbūt už ra
ginimą pirkt bonus. Ačiū už

■ “paglostymą !tr . \

Tikrai Lietuva yra didvy 
rių. žeme, Ten. aM ’tiek tii 
/didvyrių, kad .visi negali su- 

|. tilpti vadžioje. Kiekvienas 
F ’ ■ \

, \
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jų yra geresnis už visus kk 
tus didvyrius, Jei netiki, 
pats jų paklausk, arba pasi
skaityk jų laikraščius. Bet 
vienybė nežydi, "

Kas betikės į evoliucija, jei 
pats evoliucijos apaštalas ne 
kiek nesivysto. Šliupas per tiek 
metų nieko nepamiršo ir nieko 
neišmoko.. Atsibodo dinėrildet 
čianis jo , nešvarūs > bedieviški 
“poteriai)’* tai dabar juos kal
ba Lietuvos universitete. Kas 
sakė kad bedieviai netilti da
vatkų? ’ . .

. r . .................M bi

Daug .aršoma ir kalbama a- 
piė - proiiibiėijps panaikinimų. 
Muins neaiškių’ kaip galima pa
naikinti ta,’ko nėra. ‘

Bronųtes Paslaptis

■ (Tęsinys)
Bronutė tad tam laikui likosi nubausta visiš

ku tylėjimu, o kaip į savę atėjo, po patirto su
krėtimo, p. Sidabrauskas su didžiausia užuojau
ta jų glamonėjo, užtikrindamas  ̂kad prisirišimo, 
kurį jai turėjo^ galėjo7 duot jam užmiršti net 
sunkesnes klaidas, kad tik jas tikras gailesys 
sektų,/o kad yisai nė mažiausia neabejoja apie 
tai iš jos pusės, tad noriai leidžia užmiršti tai, 
kas įvyko, ir niekuomet jai to daugiau nepri
mins. Bronutė tėvo rankų priglaudė prie savo 
lūpų ir jų dėkingai pabučiavo pridurdama ty-' 
kiai : — “išpažįsiu tau tėveli viską, ir nuo Šiam 
dien neturėsiu jokios prieš tave paslapties.

Tas antru kartu padarytas prižadėjimas vis- 
kų išpažinti, sukėlė tam tikrų abejonų p. Sidab- 
rauskp Širdyje, ir apie jį mąstė per visų dienų.

Ant rytojaus buvo nedėldienis, p. Gerulaitiė- 
nė-su žentų turėjo pusryčiauti saliofce, Uršulė 
ruošė į stalų, kiiomet p. Sidabrūuskas užsimąs- 
tęs po kambarį vaikščiodamas, prisiartino prie 
lango ir žiūrėdamas į Čiurkšlėms krintantį Retų, 
n.eatydžiai sušuko: mano Dieve! kas per laikas, 
lyg kad būtų tas laikas išimtinai jį užima.

v. r- Tas teisybę, pridėjo Uršulė, pažvelgusi į 
langų; vargšė Onutė peršįaps iki paskutinio 
siūlelio. ‘ ? • ' / 4 ’

Kas per Onutė, paklausė p. Gerulaitielie.
; -į- Onutė, atsakė Uršulė, maža mergaitė; 

šviesiais plaukais, tikras angelėlis, kuri niekuo
met šy. mišių neapleidžia ir stovi visuomet. Šalę 
mūsųpgielėSi -.1

— O ar tarp savęs kalbasi? užklausė bobutė.
—-EI jos nesikalba, jos meldžiasi, atsakė su 

mina įžėista Uršule ; labų dienų ! labų vakayų! 
ir galas. . Apart to gęra mergaitė, labai inūsų 
panely nayli, nes, kartų įnomet pąįeie iŠ 
žąstięS slogos bažnyčioje nebuvo, tai vargše ma
želė priėjo prie manęs bažnyčioje visa apsiaša
rojusi ir nerami, klausdama, kas panelei ųtfciti- v : .• ’t
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~ Kas tau yra, į manę artindamosi tarė pa
nelė Bronįslava, ko taip mano mažele verki?

—r Nelaiminga! atsakiau, nes mano motina 
taip serga, taip serga, mano Dieve!

‘ > Kaip tai, sakai j kad motina serga, o esi 
čia?.; . '

r- Niekam nieko nesakydama, . išbėgau iŠ 
namų, kad paieškot gydytoją, kurs priešais sod
ną gyvena; tenai atėjus, man pasakė, kad gydy
tojas ką tik išėjęs į sodną, ir kad greitai begda- 
įaa galėčiau jį pasivyti. .

— Ir ką gi, jo nepavijai? * 4
-— Mačiau jį? bet tik iš tolo, kaip įėjo pro 

sodno vartus; o kuomet norėjau paskui jį įbegt 
į sodną, tai manę milicijantas sulaikė, sakydąr 
mas, kad tur būt noriu elgetaut, o elgetų į sod- 
ną leisti nevalią. Panele tuomet. norėjo žinot, 
kodęl iėjau prię kito gydytojo; į ką atsakiau, 
kp.d mano motina jau nuo dviejų mėnesių dirbt 
negalėdama, pefuri pinigų, taip, kad nebuvo net 
už ką duonos Nusipirkt, kad mūsų gera kaimin- 
ka ęu mnpnš dalijasi, ir kad dėl to turėjome eiti 
prie to gydyįpjo, aęie.kuri žinojome kad jiavar- 
geįiūę ū^kargydo, ir kuris paprastai lankė ma- 
tfe; tą pati, paritui kurį begau, tuomet, kfeinet 
mbfina meldėjo gal dėl stokos globos, ir pageL 
bos. Įspės! poni lengvąį kįrp labai verkiau, tą 
yięų apakinėdama, panelė taip pat apsiverkė.

Tę, tarę man, duodam^-pepkW< išLišenė- 
Bū ižemūajj skubinkis paieškot kito gydytojo. 
Byloj Čia pargrįšiu apie tų pat valandą, lauk' 
;tą< matikę toje pat vietoję. ’ / -

-* Kįmano vaikeli?—-tarė bobuM 
‘ Į^ari^Ūi MPale BronisĮavų, nubėgo greitai 
pas geieą U^uię, kuri sodne ant sfelelio sedėda< 
mą jt&ląųkė- • ?• 1

įaigfema tą prastą pasakojimą, maža Gnu-*, 
tė nferąiįię keletą ašarų; kurias jąi prititomL 
Inasakių iššaukė. . K ‘ / .

* įjpo tai puikus, naujutelytfe penktitiš, 
sake tolinus; gal jį panele turėjopari^dyjimud

3A Kas įvyko ant rytojamt^ižklause p. Si< 

; (Bus Saugiau) v. ' j
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□LAIVYBE
. Blaivybe tai • ne karas 

prieš gėlimą. Katalikas 
blaivininkas negali sakyti, 
kad svaiginantieji gėrimai 

’ savyje yra bloga, arba kad* 
. tai velnio išradimas. Seno

vėje buvo tikybinė sekta, 
kurios nariai vadinosi Ma-

. • • J

'nichiejai. Jie skelbė būk 
Bięvas sutvėręs visa kas yrą 
gera pasauly, o visa kas blo- 
ga velnias, taip kad, vynas 
ir kiti svaiginantieji geri- 

m mai, jie sakė, yrą bloga ir
■ taigi velnio sutverta.. Kata

likų Bažnyčia pasmerkė tų 
ereziją. Vienas yra Sutve- 
rėjas visų daiktų — vienas 

\ amžinas Dievas : “ię Dievas 
mate visus daiktus, kuriuos 
Jis sutvėrė ir jie buvo labai 
geri.” (Prad. 1. 31.). Ir 

. tuose nekaltuose daiktuose 
nėra nuodėmės, nes ne kame 
negali būti nuodėmės kur 

. nėra noro nei sąžinės pažin
ti gerų ir blogų. Jei mano 
kambarys būtų pilnas alaus 
ir vyno bačkų juose nebūtų 
nuodėmės. Aš galiu išpilti 
•visas lauk, ar galas. Ne vy- 

' : nas ne alus nusidėjėliai, bet 
>. mės, vyrai ir moterys, kurie 

nemoka tų daiktų naudoti, 
kurie eina prieš savo sąžinę 
-r-jie yra nusidėjėliai.

Ne,; tuose daiktuose nuo- 
■{ dėmės nėra, savyje jie yrą 

ir DieVo- duoti 
t ant naudos. Klausyk ką Šv. 

Jonas Kiyzostimas. sako: 
.4 €Aš girdžiu žmones sakant, 
. kuomet jie mato girtuoklius, 

O, kad tai nebūtų vyno ! O 
koki paikystė! Kuomet žmo- 

‘ , gus nusideda kituose daly
kuose ar tu atrandi blogų 
Dievo dovanose ? Bet. koks 

. . nesupratimas! Kų, ar vy
nas, o žmogau, padarė blo
ga, Ne vyrias bet nesusilai
kymas tų, kurie randa jame 
blogų pamėgimų... Jei tu 

\ sakai, “o kad nebūtų vyno, 
' tuoj sakysi, o kad tai nebū-' 

\ tų plieno ar. geležies, nes
’ : daug ^žmogžudysčių; kad nė- 

būtų nakties, nes vagys iš
vagia. Žodžiu j tu viską iš-' 
naikintum, nes jie gali būti 
pavartoti blogam tikslui.
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KatalikasbMrinį»W3iė-| 
gali sakyti, kad žmogw pa- Į 
pildo ųūodenięt jot jis kada i 
stiklelį išsigerta. Nėr&mio4 5—   . ......................... ,
dėmės išgerti stiklelį vynol 0OLrO mARLE
ar alaus, ir mes neturime ' Maipasauly golfo take iškaulys, ym Dalias 
teisčd pasmerkti tokį elgesį Į (QreJ 0otmW kb$d lauke. Tai yra suakmMūrios lavos 
kaipo nuodėmingų, prieš^ku-sto< 150 pėdų viri lygumos. aoRitakm tori 
rį nėra dieviško nei žmogiŠ-1W kopėčiomis? pasidarytomis uoloje.
ko įsakymo. . Bv. Tomas' ir h ■■■■■ ■■ .r.-- rt. >?- ■■■ ...... "■ s .  -, ' K

visi katalikai teologai moki- į -f « \ 1 T * <
na, kad vartojimas vyno ar LĮvaif CHVmCS 1S JUlBtilVOS 

kitų svaiginamųjų gėrimų į ’ -. ■; • , „ ?
savyje nėra neleistina nors 
galėtų kartais būti, jei būtų 
pavojaus girtuokliuų papik
tinimas, prižado sulaužymas 
irtt.

f r

Pas mus Lietuvoje nieko 
ypatngo — viskas po seno
vei. Šiaurinėje Lietuvos cla- 
Jlyje derliuj buvo nekoks, 

Kas gi tai yra Blaivybė?fetus nedavė suvalyt nuo
Blaivybė tai yra susilaihy-Įdaug kas apipuvo ir 
mas nuo svaiginančiu gėri- ,. . . r :

. {svarbiausia labai suvėlavo, mu — nuo visli, kurie ap-L .
. . j * • tai yra didelis trukumas pa-

9 ° Įsarų ir žmones gana pigio
mis kainomis gyvulius iŠsi- 

Blaivybė tai yra susivie-.pardavinėja o žydeliai tuo- 
nijimas, kurios nariai tpasi- mi kaip tik pasinaudoja ir 
žadėjo visiškai nevartoti pe]n!) daro. Čakona kad 
svaigalu, sulaikyti girt^ok- tenai labai stoka duonos, o 
lystės nedorybę ir platintilag];]Og įaj veik visi pavasarį 
susilaikymo doiyb§. neturėsią. Bet valdžia kol

Nesuskaitoma daugybė |kas dar jokių pašalpų ifeor- 
draugijų.. . Jei įstatuose ar ganizavo. Kaip bus tolinus 
teisėse yra kas bloga, mesL. nežinia.
susivienijame — nes galybė T7..^ , . T. ,
vienybėje - ir skelbiame ir ^ese Lletuvos’
aiškiname ir nenustojame « P«“
iki tą blogų neprašaliname.Af? 
Kodėl gi taip pat negalime i 
padaryti, skelbtų aiškinti, Į 
dirbti su noru ir pasišven
timu, kad prašalinus gir
tuoklystes blogų.

A

J

«■ .

tininkų partijų. Kitiems 
visiems burnos užrakytos —• 
tai šiokios tokios pasekmės 
ir atsiekiamos.
. Dabar išeis trumpų laiku 
naujas savivaldybių įstaty- 
nas daugiau biurokratiškas 
negu ligšiolinis. Išeis* pa
keitimas Žemės Reformos į- 
statymo kuriuo, apart ko 
kito, bus nustatyta kad dva
rininkams paliekama ne. 80 
bet po 160 ha. žemės, reiš
kia dvigubai negu kaip sei
mo buvo nutarta. Lenkai iš 
to, labai džiaugiąs!. Žinoma,

?'*

kas dar sunku kas konkre
taus pasakyti.

Komunistai stiprėja. So- 
rialdempkratųf trypia vieta* 
je ir mažėja. Liaudininkai 
irgi dali s nuėjo prie tauti
ninkų. . ūkininkį Vienybe 
stiprėja, dalinai stiprėja ir 
tautininkai, prie jų dabar 
nekartų prisirašą ir tąm 
tikri karjeristai padližai- 
ite , /' ir Vladimirai Ser- 
gievai. Tjktai Vienas Vil
niaus klausimas visus lietu
vius be partijų skirtumo 
vieny ja ir riša.

šiaip Lietuvoje pragyve
nimas brangus vidutiniškai; 
Uždarbių provincijoje nėra 
b pragyventi reikia tai žmo
nės ir dejuoją, o kurie tu
ri iš ko ir kaip, tai toki e- 
'migruoja į Braziliją, Ar
gentiną, Urugvajų, Afrikų, 
Kanadą... vis tikisi kad ki
tuose pasviečiuose bus gerai.

Kas turi nuliekamų pini
gų atsargų tam Lietuvoje y- 
ra gerai. Jei paskolina, tai 
gauna nuošimčius nuo 12 
iki 50.. . Žemė pirkt,.nors 
kasmet eina 'brangyn, bet 
galima sakyt kad daxr nėra 
brangi. Pirkus žemės už ko
kius 5,000 dolerių galima 
duonų turėt ir prie duonos 
net pačiam nieko nedirbant
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[ras ir čia apie jokių stoka 
Įduonoš ar pašaro kalbos nė- 
[ra, o kų parduoda tai kai
nos yra geros.

Politikoje kovos aprimo. 
Blaivybės tikslas sulaikv- [Niekam, apart tautininkų, 

ti girtuoklystę, duoti brolis- Įkalbėt neleidžiamą, tai yra 
kų pagalbų tiems, kurie’ pa- neleidžiama daryt viešų pra- 
vojuje, padėti jiems atsikeb Įkalbų bei susirinkimų, delta 
ti. Blaivininkas tai artimo rodos kad visi ir tyli... jei 
meilės apaštalas, kurs maty- laikraštyje kų nori parašyt, 
damas savo nelaimingų bro- tai tuojaus cenzitra išbrau- 
lį nepasmerkia jį, neišvadi- kia arba net ir piniginę pa
na? nusidėjėliu, bet ištiesia baudų .uždeda... Išlenda 
rankų: 1‘ Kelkis, brolau išjkoks komunistėlis su laka- 
purvyno,’* jis sako, “tu silp-įtais ar lapeliais, bet ir juos 
nas, vienam sunku eiti prieš [greitai sugrabalioja kadan- 
kalną,, pąsįremk ant manęs, [gi slaptos policijos ir šnipų 
dviem bus stipriau?’ Jei vi- yra labai daug — -šnekant 
si blaivininkai savo gražiu Įsu kuom nors, reikia hūt la- 
pavyzdžių ir ypatingai Kris-įbai atsargiu; Ypač sekami 
taus meilės raginami, eitų [tie žmonės, kurie partijose 
gelbėti nelaimingi} gįrtuok-Jturi šiokį tokį autoritetų, 
lystės aukų, daug sielų bū- Tai dabar galima sakyt, kac. 
tų išganyta, daug šeimynų [Lietuvoje pergyvenama yra 
suraminta, daug džiaugsmų laikas pasyvios, tylios bet 
suteikta nuliūdusiems.

Blaivybes tikslas sulai
kyti girtybę; ištraukti joje 
pąskęndusius; išgelbėti tuos, 
kimiems gręsia girtybės pa
vojus: apsaugoti kitus nuo 
pavojaus, ’ ypač jaunimą; 
skelbti žmonėms kad gir
tuoklystė tai ne juokai,, kad 
girtuoklystes pasekmės bai- 

^[sios. Katalikas blaivininkas 
iŠ artimo meilės, darbuosis 
Blaivybės dirvoje. 'Kris
taus meile ragina mus?’ .

tdOVERIO 
MEDAMS

Eįrjna# ątantipis preztam 
tinlų riiūrimų medalis, nukal
tas ii sidabro, ir oro pašto 
siųstos ponui Įf poniai Hob- 
veriam.

* “Visi tikintieji, jaųiiįejt y 
pątiągai, yra' p&Šąuk|;i veik 
liai bendradarbiauti kataįikiš 

akrijonė,. idant. Kristaus 
vįežpataviinas pasiplėštų ir su 
stiprėtų ^payieąta^ MbųSto 
foimost* (Pijus
NI laiške kard. Andriau 1926- 
N-5.) .
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Ateitininkų Namai 
Kaune

lietuvių Kry-
, asiąųs Ligonbutis
Sekmadienis, lapkričio 4 

d„ Ohičagos lietuvių istori
joje pasiliks stambiomis rai- 

nė diena, tų dienų Aidėliau- 
šiai* miniai dalyvaujant d, 
E. Chicagos Kardinolas 
Mundelein. pašventino pir
mąjį Amerikos lietuvių pa
statytų Šv. Kryžiaus ligou- 
butį.

Ligonbutis yra labai svar
bi įstaiga kultūringo žmo
gaus gyvenime, taigi visi tų 
svarbių įstaigų privalo su
lig išgalės paremti, nes nei 
vienas nežiną, kada jį nelai
mė patiks ir ligoninėjeatsi
durs. 'Viėnų-kitų prie dar
bo sužeidžia, kitus gatvėje 
automobilis pagauna, kiti 
Vėl bedirbdami / įvairiose 
dirbtuvėse, šiaip kokių ligų 
gauna ir priversti ligoninėn 
atsigulti, taigi visi ir priva
lo* prie jos įrengimo prisi
dėti. .

tai ko ge-!

SVARBIOS ĮSTAIGOS
• r" 1 ..... ......

Šimtmečius prabuvus niekoj 
kultūringa joje nebuvo.

Smikiai iškovota Lietuv
nepriklausomybė tik tuomet 
Sus Lietuvai Užtikrintoj 

dėrnis įrašyta, kaipo istori-.kuomet jos jaunimas likt 
tinkamai išauklėtas. Kadan-į 
gi lietuviai beveik išimtinai 
mimo gyventojai kiudems'^ 
aukštesniųjų mokyklų pa--į 
siekimas yra be galo sutikus, 
ypatingai dar BimkėsnkMl 
tiems, kuriems priseina lan- 
kyti universitetas Kaune, 
Čia dideliausia butų stoka, 
i Katalikų studentų ateiti 
ninku draugija daugumoje ? 
amerikiečių aukomis Kaune ’ 
pasistatė bendrabutį, kuria- ] 
me galėtų keletas Šimtų be
simokinančios • studentijos 
rasti jąu prieglaudų -r* bu
tų, bet deja, stoka lėšų tam / 
namui įrengti neleidžią tuo 
bendrabučiu naudotis, taigi ; 
ateitininkai ir prisiuntė sa- ■ 
vo atstovų Amerikon papra- . 
šyti brolių amerikiečių kiek ' 
aukų tų namų įrengimui.

Taigi visi paremkime gerb. ! 
iuii. P. Karaliaus Ateitinin- ’ 
kų atstovo misijų aukodami * 
Ateitininkų namams .užbaig
ti Kaune, kad mūsų naujai ,J 
atgimusios Tėvynės jauni- j 
mas lavintus nė beismentUo- < 
se sulindęs ir naikindamas < 
savo sveikata, bet sveikame? J 
ir švayiame? bendrabutyje 
kaip ir visų kultūringų tau-.: 
tij vaikai. ■ . ,

Vilniaus Lietuvių Atstov&T' 
Misija* • ’

Begalo svarbiu ii; sunkių, 
užduotį yra pasiėmus ant 
savo pečių jau ne. jaunų pe* 
čių poni E. Vileišiene Vii- | 
niaus lietuvių atstovė. To- 
kis darbas kaip aukų rinki- ; 
maš važinėjant iš kolonijos 
kolonijon ir jaunų žmogų J 
pakerta — pavargo ir poni 
Vileišienė. Taigi aplankius ? 
Massachusetts lietuvių 4į- - 
desnias kolonijas savo foarir-. | 
rūtų, tūlam laikui nutrauks, * 
kiek pasilsėjus ir vėl tįs są-.? 
vo mišijų toliau.' Tolimesniu ■; 
p. Vileišienė prakalbų marš-; 
rūtas bus paskelbta spaudo

Am,. L. R. Fed. Sekr,.

tik prižiūrint #. .
resnio ir benorėti. Bet Lie- Į Atgimstančios tautos^ gy- 
tuvoje rasti žmogų turintįlvriiimev labai daug reikšmės 

,®,0eto dol. yra dalykas la- turi jaunimas, kaip ir ko- 
ie, kurių dvarų nesuspėjo neieJjgV£ls daugiausia kiolBls Si}lygomis tas jauni- 

įun. Krupavičiaus ministe- Lįg pragyvena ir dau-|1:iias bus išauklėtas, tokie 
riavimo laiku išparceliuoti. Įp.įall nieko; * z bus tautos vadai, tokia bus

Kuiiigas Krupavičius išva- Į5 visa tauta.
žiavo užsienin studijuoti ir . , Senovės Lietuva savo jau-
iągilmti savo ^ocialio moks- ■ nimu nesirūpino, jis ištau-

lo bagažų. Mojęs jis išvažia- IŠKASĖ “ŠVEDŲ KAPĄ” Ly0 buvusilJ. garbin-
vo, būk tai gei'iioju, bet vi- Shlerim'. —'Žmonės vež-U vadlį ainiai šiandien 
su kalbama k^jtas padary-darni žvyrą-užsikasė taipTĮiėtuvos' išgamomis tapę, 
ta nebe spaudinio iš tam tik-[vadinainų .16Švedų skiepų,” hjjeįUVą įas lenkams, kas 
ros vietos-Lietuvoje. /. ,|kur randamadaug srovės Lusailig 0 idfi h* patys: neži-- 

Šiandien baigiasi Lietuvos [liekanų, kaip pavyz., iečių, [p^ kam ja pavesti norėtu.
'vyskupų metine konferenci-[kardų, sagčių, retežių; -yi^įTaigį begalo svarbų sąlygos 
ja. Daug kas^ tikisi iš jos, nam pasisekė rasti balnų.Ta [kuriose tautos jaunimas au- 
kad ne vienas katalikams [vieta randasi netoli Renavo klojamas, 
svarbus klausimas bus iš- pakely tarp Renavo ir Ži- Atgimusios* Lietuvos pi- 
spręstąs ir išaiškintas. < jdikų. Rastieji daiktai Uetis viska savo ral)komis 

Valdžia oficialiai katali- žūti niekam nepirkus.To- k. pasistatytij neg tie 
kų nepersekioja. Tik spau- dėl, kam svarbu, prasąma I - Lietuvoje per
džia^katalikų vedamas eko- tuo pasirūpinti. Mečius šemūninkL

nominės įr visuoiųenįškas |_—   .................. ............. — apart supuvimo nieko gero
organizacijas, .buk tai, trokš- . n Lietuvoje nepaliko. Sulen-
dama tautiškų bepartyviškų PRANEŠIMAS Li Di & Įkčjęs dvarininkas laikė pra- 
vienybę įgyvendinti. Atsi-I nnyii IDCYDIMn sikaltimų prieš bajorų uną- 
randa kaip kuriąse ir kata- Uurvlvi AivKlilVivl Įi-’tJ- mužikų vaikams leist 
likiškose organizacijose ir KlIftPOM^ [mokintis, gi rusų biurokia-
nej:ikslumų, asmeniškų pra-| ¥. [tų sistema reikalavo muži- je.
sižengimų ir tam panašių Į ■ - • Įkus tamsybėje laikyti, kad --------------- 7
dalykų. Tas viskas kiek ga1! jyDS. Conn. Apskričio me- [lengviaus duotus valdyti. [180 Hale Avenue, 
lint išpučiama, perduodamą suvažiavimas įvyksĮTokiose apystovose Lietuvai BrookĮvn, N. Y.
teismuituomi norima ko- gaiisįo ųįena 1929 .. -
daugiausia tas organizacijas Įįuose, Jurgio parapijos j
Lietuvos visuomenes ^akyše [gynefamej., So. Pąrk gt,|l> A

| JįĮgeport, Conn. 1 vai. po rUlKldUSlH JMllCdlį U0V&IIH 
vaisiai pasiekiama. _ ' v. . . ' f . yriu.-yra —.

Stiprėja* “Katalikų Vei- .1 s^avimę lai kiek.- Q Ž žV T ® B I R U T ft S 8 A L D A 
kimo Centras?’. Girdėt at- jnawąa štai-1 . tik ka gacta is siAtmiV
sibnnda ir “Kataliku Vie^- i būrį delegatų sv^‘s~|paretd:tt<Ml» maigytomis ir atskiromis rūšimis. s« persiuntimu vienu

> _ ą . ,, \ • , tyti organizacijos reikalus.[MnyojtL tik 75 centus., imant dlUesuį skttielii (Jitodmu* nuolaidą..

beje ir taryboje tarėjo kelisF “■ tou> jvbst bįkmįmvav - soūth bostok,'
savo atstonis daiigian nieko sa!? &erW .ranku taĮ^====^^^^^^g^^ę======a=s===!SS=s^^ 

nenuveike. \ Į £ \ I - - -
Krikščionys Demokratai I \ , v..... .. •

tebesilaiko stipriai; Ūkimų- 11 '
kų Sąjungos, nekurie nariai, 
linksta į krikščionis demo- 

Taip pat yra ir kitokių kratus o nekurie-į .tautiniiĮ- 
važmėjamįMis, galimas daiktas kad sų- 

silpnės; . Darbo Bederaciją 
irgi gyveną i|rizio laikus, W 
sustiprės irj persiorganįMos 
ąr susilpuės nežinia. .Yaik^ 
šeioją katalikų tarpe nauja 
mintis kad sudaryt virinį 
katalikų įiartijų •. .<

•v* .’,. ■•

atkaklios kovos. Net ir tau
tininkai savo agitacijų mas
kuoja įvairiomis skraistė
mis. Vieni važinėja ir mi
tingus daro būk tai “Mūsų 
Rytojaus ” redakcijos reika
lais. Važinėdami lankosi 
kiekviename valsčiuje, ir 
kaip girdėt, apart agitaci
jos .“už bępartyiušknma” 
daug ka tautininkų pusėn 
uukalba-F-žinoma kitaip nė
ra kų ir norėt juk žmo
nės žino iš- kur vėjas piuČia 
ir kas pašalpas duoda;... 
jTri. >- i •. • i' • t. •». »

“vienybininkų” 
čių su įvairiais reikalais h? 
darančių .tam tikros temdei)- 
^ijes. priešinius ^paskai
tas. 0 taip sakant “visi 
keliat veda į Rymų,” tai y- 

^ra /yisos tos. agitacijos gą- 
lMSSĮ toinis tikslas sustiprini tau-

>

Jeigu neįstengiat delega

r ■

lnHI . MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

Nepat>iii» vietos nė I (prastais neštais yi^eUais)— v50
'noSs,sausio 6-ta diejnj, 1929 |: 4^-^ J®

nietaose, Bridgeporf/0owL «*“**’’*. .85
. . , . J | . JTODOS (geros odos ;

LDSa Conn, .Ąpšk. JBastJ BALTOS (celtūridos
Visus užsakymus slųskito. sekančiu antrašu .

rhi r

«L

*.• * . V
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bet' kol Nęw Britam, Ooirn.
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Kas Crirdėti Lietuvių Kolonijose i;
tfflDftKTni UA2Q akompanavo.. P-le Bronis-

lava Sidabriūtė padainavo kk* 
lian daineles. Ji dar jauna. 
.Ateity bus gera dainininkė. 
Jos baldas augštas ir malomis. 
Dvi sesutės panelės JŽinkiutės 
padainavo duetą. P-le L. VaiL 
kriųiūtS grojo smulkų siolm Jni 
akomponavo vargonininkas J, 
Žemaitis. P-le Sankiūtė .dėkle-' 
mavo “Blaivėk Jaunime!” 
Dm\ paskambino piano solo E. 
Kundrotaitė ir A- Giraitė; : 

Tuomi užsibaigė vakaro pro
grama, .Pdblika labai paten
kinta skirstėsi į namus. Pa* 
geidavo, kad dažniau panašių 
vakarti būtų surengta. -

Ž, čr.

■»

f Lapkričio 18 d. įvyko Blai- 
Sdmnktt ktiopoš prakalbos ir 
koncertas. Garsinti-kalbėtojai 
pepribnvo. Kalbėjo tik vie 1 
hk gerb. kum Ą/Daugi$. Pu*, 
plikos buvo pilna svetainė, 
prš 500 žmonių, Kalbėtojas 
bryliais aidais įrodė nikolio 
^enfcsmingumų. Gražiai per
statė vaizdų kaip girta moto- 
yis laukia sava vyro iš darbo 
^pareinant, kaip’ jaučiasi vyras5 
radęs moterį girtą ant grindų 
^gulinčią. Publiką atydžiai 
Įiusesi rimtos ir turiningos 

akalbos. Prisirašė prie kuo- 
h- Juozas- 4urk^dčins ir B-i 
irkunas. Tai senai buvo 
:<s atsitikimas, kad pėr pra- 
ibas tyrai prisirašytų. Dai 
t ketino ateiti į susirinkimą 
prisirašyti.

Įz Po /prakalbos prasidėjo kon- 
į cerfas. Dainavo kelios lakš- 
; lutes. P-lė Adelė Giraitė pa- 
£ dainavo gražių dainelių. Jos 
t halsas yra malonus. J i yra šv.

Kazimiero parapijos' choro na- 
' rė* P-lė Monika Manasiūtė, 
■ gera Aušros Vartų parapijos 

solistė-Žvaigždutė, kuri puošia 
savo maloniu:, žavėjančiu hal- 

r sėliu visuose, lietuviškuose pa
rengimuose, ne tik Aušros 
Vartų parapijos ir draugi j ų' 
bet ir Šv. Kazimiero parapijos 
dr draugijų. Ji. turi augštą, 

fcmaloniį.ir gerai išlavintą bal- 
k sų. -Josios,■'dainaviihu visi ge- 

Tėjusi. Jos sesutė Florencija.

»

CBICAGO, ra. — “Vytis” 
praneša, kad spalių 6 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioje, x kun. A. 
Deksnis suteikė moterystės sa
kramentą. Kaziui Jonaičiui sxi 
Albina Popelius kaitė (Popeli), 
buvusia grand rapidsiefe. Baž
nyčia buvo gražiai_papuošta. 
P-nia Rakauskienė (Narinkai- 
tė) pagiedojo “Avė. Maria.” 
. Kazys Jonaitis buvo L. D. 
S. ir “Darbininko” darbinin
kas ir p-a mūsų organizacijos

\r

rėmėjas. Jis Cliicagoje užlai
ko vaistinę Brighton Park ko
lonijoj, ,4459. So. Washtenaw 
Avė.

Jaunavedžiam linkime il
giausių metų. ....V> 4. ■ •»
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t' ’ KALĖDŲ GIESMES
i ' ’ ' ’ . d ■■ ...

i Broollt)»o Mišrus Kvartetas, su Vargonų Akomp.
[ 20022 Į SVEIKAS JĖZAU GIMUSIS.
i . . | LINKSMA GIESMljl iEES UŽTRAUKSIM.

GUL ŠIANDIENA. 
ATSISKUBINO BETLEJUN.

i 20066 Į. GERKIM, GERKIM.
. .j KAI; RAI, RATA-TAI.

I 26067 Į GRYBŲ RAUTI.
t . ! POKERIS
> . . 26069 | Aš BERNIUKAS .
K j SUZANNA
Į . 26072 |

,<

» ■

t

- Darbininkų kusirinkimas

LDS; 5 kp. siisimkiiaųs 
vykų lapkričio 25 d> . Susirin- 
ko nors nedaug narių, bet vi? 
si-geri ir energingu

Nutarta advento laike reng
ti paskaitas. .Rengimo komi- 
sijon įėjo: B. Šalkauskas, Z. 
Karalius ir P; Jakubauskai 
Pasižadėjo paimti svetainę X 
.Angys* ’

Baigiant, susirinkimą, kilo 
mažas trukŠmelis dėl p. B. Šal
kausko korespondencijoSj ku
rioje parašė, kad mūsų pirm. 
■Augvs įvarė kuopą į $30.00 
skolą. Netiesa. J skolų mūsų, 
kuopą įtraukė ne pirmininkas, 
bet išvažiavimas, kuris iš prie- ' 
žasties lietaus nepavykę. Bet 
ar mes dėl to turime nusimin- ‘ 
ti? Ne, Žinoma,'jeigu, butų 
atsiradę daugiau tokių kaip 
narys KankaliS, kuris tada sa
kėVyrai, sumeskim po ke
lis dolerius ir nuostolius pa
dengsime,” tai. skolos nė netu
rėtume. Tai taip pasidarė sko
la. Ką dėt pereitų metų liku
sioj 22 doL, tai antra netiesa. 
Pereitais metais turėjome nuo
stolių $13,80.

I

P-nas B. Šalkauskas turėtų 
susilaikyti rašęs* įžeidžiančias 
narius korespondencijas. Pe
reitais metais' įžeidė P.. Sam- 
barą, o dabar J. Augį; Ir ko
kia iš to. nauda? Jis rašo, kad 
jis ‘ ‘ pervedęs’ ’ kuopų p. Au
giui* Mes diktatoriaus netu-' 
Tėjome ir neturime.. Vienam 
pasitraukus iš' valdybos ar .ko
misijos išrenkame lutą. Tik 
prašau lankytis gausiai f susi
rinkimus, tai-.mes kuopai pa
dalysime pelno ir tvarkų

Petras Jakubauskas

PRIERAŠAS. Labai nema
lonu, kumet nariai pradeda 
vienas kitų įžeidinėti. Naudos 
iš to nėra, o žalos daug. Tik 
darbu padarysiinmnaudą orga
nizacijai ir visuomenei. Tad 
ir kviečiame visus į darbą or
ganizacijos labui.

.Antanas Vanagaitis 
Antanas Vanagaitis

. • 26072 Į UKVEII ..............Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
į SENAS BERNAS. .Antanas VivugaLtis ir'.Juozas Olšauskas .

' 2607:1 | SAULELE’ RAUDONA ...... Juozas Babravičius, Tenoras 
j Aš BIJAU PASAKYT ........Juozas Babravičius, Tenoras

26076 l ČIR-VIR-V1R. .A. Vanagaitis ir jo Vanagąčiau, Cbmic Trio 
* ■ ' | APYNĖLIS... .A. Vanagaitis ir J. Olšauskas, Comic Duet^

.26064 | AGOTA. . ■
- ; • f Mes geri žemaičiai.- .

26054 | BARBORA.'
: . j KAD NĖR ALAUS
f - 26053: 1- SUARKIE, “Trys vynlkai susitarė.” ' 
į . J SENA. JAt’NYSTE,
t 26070 i DZŪKŲ KRAŠTAS ,*
[ 1KUDLIS ................ ..
! 26058 l GRAŽI ČIA GIRUŽE
Į ' l ATSIGERLVŲ ARIELKYTES.
į 26057 1 ŽYDELIS Iš VILKAVIŠKIO MIESTELIO i. J. Babravičius 
l | PAS DĄRŽEI4. TRYS MERGELES........J.
! . 26038 I JOSIU. JOMARKELIN *.____

f TEKA . UPE PER BERŽYNĄ
i Į NEPAGELBĖS, MKRGUŽELE, GAILIOS AšAR^LĄS šITūk. Š 
į SĖDŽIU PO LANGELIU tšiuikusY.; ■■ ž

26020 1 LIETUVA TĖVYNĖ MUSŲ’.. . ..Operetes Cboro Kvartetas ‘ S 
. I TAU'iųšKon DAINA ................ ,Ojjeret?s Choro .Kvartetas J

Rekordus OKEH-ODEON, gailina geriausių niusij (lainerių, kaip tai, į 
Miko ar Kipro iPetrausko, BabtalSčiaus, Butėno, Vanagaičio, Meri*-į 
keliuniutės iv daugelio kitų artistų, . chorų, kvartetų. f

■ Rekordus siunčiam į visps miestus Amerikoj, Perkant virš G | 
/ . rękorduk prigiunčlnm dykai, j

Rekordus siunčiam it* f Lietuva, Kanadą, Angliju* - Argentiną* t 
misijų Ir i kitas šalis. Bet plrkČjtiK turi prisiusi už. persiuntimų į 
$1.25.: I Kmmilų tiž $1.25 . galimą pristųst 6 iki 12 rekordų, Pk | 
nigiis gerinusia prlsiųst' per Mmiey Orderi* kartu su užsakymu- <
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Atjautė veikėją

to to

....Juozas Olšauskas, Baritonas i
.... J uozas Olšauskas, Baritonas’ | 
... .Juozas Babravičius, Tenoras ’

J, Babravičius, Tenoras j

• », to • to ♦
*

»

Babravičius

Šimkus 
.Šimkus

!•

I ►.
1 i:

j r

GEO. MASILĮONIS
. . - ■ I

377 Broadway, So. Boston, Mass.
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Peenktadienis, gTuod. 7, 1928

VAJUS
Nuo gruodžio pfrmos dienos pramdędū 

ĮhėUijii premiraGratų vajus- Vajus tęsis du mėnesiu, 

i Kad šfe vajus būtų pasekmingas mes kviečiame visus 
|W& narius ir "‘Uatbnihiko? siūlytojas į darbą* Įkw- , 
■Į.W nesuuluiMik reikią noro ir pasišveintiino, 

Skundžiamės bedarbe^ Per tuos , du menesiu bus gera 
jproga parlirbei i platinant katalikišką spaudų, Kiekvienas 
Į LDS* narys ir “iJbdnnįnkow prenuinciatoris*nuo metinės 
prenumeratos gaim'$LWj. nuo pusmetinės 50 centų.

■ Naujieji prenumeratoTiai irgi turi teisę rinkti prenu- 
Įnioratas ir nuo jų gauti atlyginimu. Taigi įstojusieji pa- 

I Įsidarbuoii U)S. (n’ganizarijoš.labuį šiais sunkiais bėdai*-' 
... . .. ... ibiu laikais, galiužsidirbti keletą dolerių. '
JIS.

Jo vardas yra Licorice^irl Goldam ‘darbui nereikia, kad smogus mestų darbą dirl> 
...„-U yra vienas jžyjnteusiu iis gaf! atHMi )W<’aowte 11110

maloniai pri-Į vyrių/nuskendusio. laivo Ves-Į^ai>^ 
įtris. / - ‘ .

Jonas I Idonel ticoiice paėmęs vai-į Aiuerifeoje mefųmk . *... * .....
. / . tdyti laivelį No. 14 išgelbėjo 22 Tj žsieiiy metanis .. 7 *....... 

PA Įžriioiies. Jie jam dėkojo už Vleiią kart savaitėje metams  ___ > :
. Lnul Upj FHi Į didvyriškumų ir jų išgelbejL| Užsieny vienųkart .savaitėje metams ,

J’~7?7 rh ffitteSį, ssž^-r
d., tilpo korespond-neija išWriif> pF Matulaitis, p. J. Tik rojuos .

mūsų kolonijos, . inaidingai ĮGinkus. / ( Reikalaulrite. prenumeratoms rinktikvitų ir užsiregisn ;
aprašyta mūsų choro^ sąstatas,ĮJMe- pasisekimo':Šio vakaroĮdnoldle į (kirbudtojų eiles. v- • ' • •• -
Pasirašo “Parapijonas.” Jlftidaug pasidarbavo rengimo ko-1 - darbą broliai, darbininkai! . •
Tašo> kad mūsų chorų sudaro Įmi$ija kuri užsitarnavo pade- Centro'
kitataučiai. Čia turiu pažymėti kos : Izabelė Oklaičiūtė, Elena P™ 
kad chore, yra pusė lietuvių ir ĮKandrataitė, rtjna Jogminintė,’ J 
kitataučių. " .Matilda Liutkiūtė ir Ona Ado-. Į j |>

'Apie atkalbinėto jus pasaky-Įmavičiūtė.: 
sįu tik tiek, kad jie patys nie- ’
kados į bažnyčių neateina ir 
geri, katalikai su jais nesusi
deda. kad laikraščių pas mus per-1 kambariuose įvyksta LDS. 30_ kp.

Į bažnyčią ateina daug lie- daug, tik platink, prakaitin- 
tuvių, bet geriausi 
musų parapijos yra kitatau-Į—Pijus X. I CAMBRIDGE, MASS.
čiai. ■ i ——---------------- u-'------------ 1 LDS. 8 kuopos mėnesinis susi-

Kleb. kun, A. E. Bto L. D, S. CENTRO VALDYBA tu

UmPnECTCP MACO 'IKun? K. Urbonavičius, Dv. Vadas,

nUnutuI tKj M Adui
-—■ I Vl. Paulauskas, Pirmininkas,

Kazimieriečių Namo 19 Davidson St.,
' i Loivell, Mass.

.Atmaiymas Į p. Ztlankus, Vieo-Pjrmininkas.'
’ f dj”_ ' 1297 AV. i5th-Avė.,

‘ ‘ ’ •' ’ Gary,'Ind.*s • •
A. F. Kneižys, Sekretorius, 

. 366 W. Broadivay,
Sbiith Boston, Mass. 

Ą. Vaisiauskas, Iždininkas, 
371 Portland St.,

. . Cambridge, .Mass. 
judamo atidarymo iškilmės.! _ Konfcr°l®s Komisija 
Lapkričio 29 dienos vakarą, Ainoriusf13’ 
susirinko didėlis būrelis jauni-. Literatinė Komisija 
mo ir svečiu į gražu/ir patogų Kun. V. K. Taškiinas, 
•«- . > . v ‘ Kun. K. Urbonavičius,Kazimienecų uaiių, .26 Coral K K1.yStaitoS) ’ 
gatvės. Daugumas pirmų kar- Kun. J. švagždys, ’ .
tų.pamatė tų vietų kur mūsų’Vieraitis, 
katalikų tėvų sūnūs ir duktė- ‘ 
rys. turės progų suseit kad 
praleistų linksmai ir patogiai 
liuosas valandas.

- Kuomet svečiai peržiūrėjo 
namų skersai ir išilgai, p. Jo
nas Grinevičius, Kazimieriečių 
pirmininkas pasveikino visus 
ir kvietė, visus klausytis pro- 
gramo. Kalbėjo: kun. A. F. 
Daugys, adv. A. J. Milleris, 
Juozas Ginkus ir Albina Osi- 
pavičaitė. k Dainavo: paųelėš 
Daučiuniūtes, A. Oldaitis, J. 
Jankauskas, A. .Adomavičiūtė, 
J. Ginkus ir J. Žemaitis. Ve- ‘ ■ ■ « • .
liau visi sykiu.dainavo ir gavo 
už tai gardžių užkandžių. Jau-’ 
nimas ir svečiai pilni malonių 
įspūdžių išsiskirstė linksmai Į 
namuss- >

.*■ •• • .

Nuo šio išldhningo atidary
mo Kazimieriečių namo prasi
dėjo Garbes Narių vajus ir tę
sis iki Nacijų Metų* VVoi’ees- 
teriėčiai širdingai kviečiami 
prisirašyti į garbės narių skai
čių, nes liūnui ne tiktai pa-, 
gelbėti Kazimieriečiam įrengi 
savo namus, bet it galėsit nau
dotis visomis narių privilegi- 
jomis. . IkŠiolei į garbės na
rius prisirašė: kuri. J. Jakai
tis, kun* A* Daugys, adv* A.

DARBI N IN KAS

Olšauskas vaidino Adomo ro- 
ę, kuriam vaidinti vyksta.' O. 
Kaupaite, Jięyos rolę gerai at- ,. 
liko, Ji, nors čia augusi, bet 
turi aiškių kalbą, ir gražų bal- . 
są. Po vaidinimui 4mvo vaiz
delis iš liaudies dainų. Cho-p 
ras, o ypač merginos, gerai at
sižymėjo.- Solo išpildė<pjes 
V. Švelniūtė ir Z. Žukauskaitėj 
Publikos buvo daug. Vyčiui 
parengimuose visumet yra ko 
pasiklausyti ir pamatyti. Nuo- 
pelnas mokytojui art- J. OI-Į 
šauskui. ; t Į

Norintieji prie L. Vyčiij 102Į. 

kp. choro priklausyti prašomi 
atsilankyti penktadienių vaka-l 
rais į §vs Antano parap. mo- l 
kykhjf Vyčiai 
ims,
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SO. BOSTON, MASS.

v

Narys t • ——
—______ BALTIM0R1* MD.

_ ' • . Gruodžio 9 dieną, sekmadieny,
‘Nesakyk, susimildamas, tuoj po sumai, parapijos svetainės w* -< »•* ‘Ii— _ 2_ 1_ j. _• T T“vri O/\ T_:

i susirinkimas; Malonėkite ateiti vi> 
‘ si. * Kviečia Valdyba

rėmėjai Įgai, kurį nors vieną gera.”
■Pijus X.

Šv. Kazimiero -parapijos Jau-1 
irimas, susiorganizavęs po var
du ‘‘Kazimieriečiai,’’ susilau
kė istoriškos. dįenos,. Padėka- 
voriės šventėje, kuomet įvyko

^.*'"7^."^ j J.’Smilgis, J. Glavickas ir R>
I ,ov\lr,ninin •JO dmriAci ’rrftbAYirt .1 z

w e- n dx ’’Į malon ėkite atsilankyti ir užsirito-SSton, MasJfe« Vilktus mokosi^. Valdyba

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

7:30 vai. vakare, Karalienės'An
gelą parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South '4th gatvių- j- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiairsueiti. Valdyba

Antradieny, gruodžio 18 dieną, 
7:30 vai. vakarė, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi- 
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug, 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Ęe to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą. .. , .

Valdybai* •
C.BROOKLYN, N. Y/*".

Gruod. 23 d., tuoj po sumos 
įvyks LDŠ. 10 kuopos mėnesinis 
susirinlomas. Kviečiame gausiai * 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite'jr savo. '
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WOROESTER, MASS.
LĖS. 7 kuopos susirinkimas i- 

vyks gruodžio 12, 7:30 val. vak., 
bažnytinėje 'svetainėje, 41 •Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. 'Be to, gera 
proga užsimokėti duoldes..

■ ■ L Valdyba

Atstovas į A. Ii; B. K. Federacijos
•f

— - "t II ,

. ' * •
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Vaikelio Jėzaus Dr-jos ats
tovei pavyko, čia aukų surinkt 
apie 500 šimtus dol. Tai di
delė parama našlaitėliams. 
Stambiausių auką davė J. Ži
linskas 100 dol. Aukų rinkė
jai daug patarnavo p, M. But
kus- su automobiliu ' ir kiti.

Moterų Sąjungos 64 kuopos 
nares suprasdamos sunku dar- n- • . • «r -
bą. mol<. M, Popikaitės suren
gė jos pagerbimui.puotą? Sve
čių susirinko gana daug. Su
dėta gražus linkėjimai ‘Vaike
lio Jėzaus Dr-jos įgaliotiniai 

. mok. M.' Popikaitei, kad pri
davus dauginus energijos tęsti 
savo darbuotę. Sąjtingietems 
garbė už tokį atjautimų veikė
jos dėl našlaičių natidos.

“Adomas ir jieva?
7 L. Vyčių 102 kp. chotaSj va- 

i doyaiijant- art J. Olšauskui 
i lapkr. 18 - d. Lietuvių Svetat- 
I nė ji 'išpildė juokingų veikalą 
;4 ‘Adomas ir Jie va, ’ ’ vertimas 
k iš prancūzų kalbos^ Komėcli- 
į ja atvaidinta labai gerai; Art.
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Suvirs 20 Metę
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

§1 kompanija Išdirbineja.pimms' 
Bostone per . 75 metus fiuvid. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro speciti- ' 
U raginimą flęrifetuvlų biznio.
* Aukščiausios rūšies Pianai., Vik* 
troiaį. ir Badlos žemiausiom kai
nom. Mainome semi^ pianus, Rai 
Syk deikatalogo. P ris ta tymus, visur 
Sykai. Prieš pirksiant matyk Pom? 
šąrkiung.’ ‘ -i ’ •

Voše & Sons Piano Co> '
160 BOYLSTON ST. BOSTON

' *■

TIK KA IškTO ĮŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 

“Sivnifįcation of a Parėnta 
Language” 

ši knygelė -yra daugiausia. pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui. Kulną tik 
25c.,. persiuntimas 2e. Kreipkitės;

’ . «DAKBlNrNldS“: ' 
366 Brouibvny,

\

£o, Boston, Ahiss,
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DETROITįMIGH.J. i .

L. D. -S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks, .sekmadieny, 
16 gruod., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje, Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į. šį susirinkimą dėl . ap
svarstymo išimtinai svarbaus, rei
kalo, Valdyba

PROVIDENCE, R. Į.
L.. D. S; 11 - kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny; 
gruodi 16, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiamą susirinkime dalyvautų 
įr.. Užsimokėtų duokles. Parodyki-? 
me gražų pavyzdį kitiems*

,NEW BRITAIN, CONN. 
... LDS'. 36 kp. susirinkimas įvyks, 
sekmadieny, gruodžio 16 d. š. m- 
Švarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po Vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
■mūsų brangios, organizacijos*

Nerp:imii‘škite užsimokėti duok
les', V ' - ’■•••'

; RaštinfcĮkS

• ų

draugus(es) prirą^yti. , Valdyk'

LAVVRENE, MASS.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyk® 
įgrųodžio 16« d., po:, dvyliktai ya]^ 
Tiaigi kviečiame visus narius ąt-; 
silankyti į šį Susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii? 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių.kny- • 
gučių tai gausite susiririkiihe.

. y' /S. Čaikauskas, rast.
- r....... -—--- 1 - ■

CLEVELAND,0HI0

Gruodžio 12 d,, 8. vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesini® susirinkimas. Gerbiami 
nariai, prašomi susirinkti.^ Rast.

BRIGHTON, MASS.• , -to _ ‘
L. D. Š. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas -įvyks pėnktadieuy, ■ 
gruod?. 7, 7:30 val. vak., Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln •$!. Ateikite 
visi. Valdyba

to

Ofiso tek t Bark3491 
advokatai

BARKUS IR ABODEELY 
725 Slater Building ’J 

Worcester, Mass.
IGNAS J. B ARKOS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Strėet. Cedar 6771

LIETUVIS ADVOKATAS
'!........................r •

j

i

t

1

N NĖW HAVEN, CONN.
LDS: 28 kuopos’ mėnesinis šusi- 

rinkįmąš įvyks sekmadieny, gruo
džio 23 d., J vai. po pietų, baž
nytinėj .svetainėj, 339. Greon St 
Kviečiame natius{es) ateiti* Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybą

V7AYERBURY, CONN
Gruod; 23 d. ,1 vai* po .pietų į- 

vyks LDS* 5 kuopos susirinkimas 
senos, mokyklos kambary, Cdn- 
gtess Avė* Ateikite visi* Vadyba 

. Wyba

•

i

t

. X

to

1

'i

<O

MifflONY J. MILIE8
406 81ATERBUILDING 
Worcester, Mass&chusette

* PhonePark5065 .
•<*,** * - , ■ ... ... ............ ,

sssr

Ofiso tėl: Bark 2930 .
ADVOKATAS

PRANįS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

68S-M0SlaUr BtiiMfef ’ VforoMter, Maat.
Natmj rel: <mr im-M
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GAUSIAI LANKOSI
Šv. Petro lie- 

^tuvių bažnyčioje tęsiasi šv- 
imsi jos vyrams, kurias duo
da Tėvai Marijonai, kun. 
Vitkevičius ir kun. Bublys* 

Vyrai, kas vakarą, gausiai 
suairenka ir klauso Dievo 
žocBtkb Misijos baigsis sek* 
madienių vnkąre. M

i

MM
KONCERTAS

ŠUžbojatt, kad plės M. 
Grybaitės rengiamame kon
certe dalyvaus mūsų įžy
miausios artistinės pajėgos.

part kitų, pasižadėjo dal
inti p-l& Florencija Kai> 

Ajauskaitė. Ji yra įžymi ir 
riįų mylima dainininke. 

Vėniutė, kuri per kelis 
metus lavinosi muzikos, pa- 
skambins piano solo.

Jaunas, bet gabus ir ta
lentingas smuikininkas p. 
Kiškis pasižadėjo pagrajiti 
naujų muzikos dalykėlių. •

Taigi p-lės M. Grybaitės 
koncertas, kuris įvyks gruo
džio 30 <į., Municipal Bldg. 
svetainėje, bus nepaprastas 
ir gal pirmas toks So. Bos
tone.,

Mūsų visuomenė turėtų 
jos įengiamą koncertą pa
remti.

P-le Grybaitė niekados 
neatsisakė dalyvauti mūsų 
draugijų ir kuopų vakarė- 
lhiose ir juose padainuoti ir 
tai be atlyginimo. Taigi 
draugijų ir kuopų narių ir 
plačiosios visuomenės yra 
pareiga jai nors dalinai at
silyginti. - . 7 ‘
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SSlUiOS-- sy lapkričio. tuiėjaft Ifti-
, •įBa^ ii’ džiaugshio dalyvauti 

lai gausus atsilankymas i savo draugo p. A. Ivaškos 
jos konoa-tą. - Įsigykite bi-pu p-Ie O. .Hvariūj»ita 
Ketus iš anksto. 8tj galima p ungtavese. Įr kaipgi nesi- 
gauti pas “D-ko” adminis- džiaugti savo mylimo drau- 
traeija ir pas kitus darinio-p tokia iškilminga gyveni- 
tojus." ' • fmo valanda, kurioje ją žir-

p«« i^s lielca sujungta su kita 
. p įji mylMįa. žindžia, kuri-pri-

bostono pomoija W T
BAIGČ AUTO ME. P®*- -,Sak#B m®-

n^TmrTi* lino draugo,nesp; Ivašką
pažįstu, jau pėr kelioEką

Bostono policijos ofinie-|jųet!j ir įiekvienas^kas tik 
riai gavo įsakymą sustoti jį- pažįstą nesusilaikys jo 
surašynejimą aiitomobūu^Įnė^amyBjęs dėl jo būdo y- 
kurie neturi pyiklijuotok ^įybių. Norint pilnai nu- 
korčiukės, kad automobiliusjpiešt p. Ivaškos būdą ir dia- 
buvo išbandytas ir yra gera- raktelį prisieitų, neabejoti- 
me stovy, Nuo lapkričio 3p išeikvoti apie porį tužsi- 
d. poUcistai tokių automobi- uų* būdvardžių. Taeiaus ma- 
lių surašė apie 10,000. , Inau pakaks-paminėti tikke-
; Kadangi policija negalifcs,. kad visiems būjnj aiškų, 
imtis legako žingsnis prieš H® J] vadinu^lv  ̂ RYEA

tuos, kurie taip vadinamųpavo. mylimu draugu. Pa- 
“štikerhj” netiui, tai ’sura- mylėjau p- Ivašką, kaipo 
šraėjimas atšauktas. draugą ne už ką kitą, kaip

Kan Parker antemoMlin lik llž lhlksmiJ> taalomj 
’ A - , ir draugišką būdą. Už jo 

k&? kilnius idealus, kurią jisai 
jis dar is policijos sąraso už- ' 1nminai X-.. tei.
registruoti} automobiliu dar.F- ® . S.

ix . Įsingumą ir .ištvermingumą
negavo, bet gavęs įduos m- . *1 v ,. pasiryžimuose. Šiuos zo- spektonams, kad pašauktu|.w. ‘ v -f1

a \ : |dzius rašau ne pataikauda-
tuos automobilistus, ir kad ,• . .. - ~•in Imas> bet tanu

kuri man gyvenant per čie- 
lą dešimtmetį su p. Ivaška 
vienoje kolonijoje ir daly
vaujant syjdu įvairiuose vei
kimuose teko patirti. Nors 
p-lę Pivariūnaitę, nūnai po
nią Ivaškienę neturėjau 
laimės senai pažinti, bet 
kiek teko patirti ir ji yra 
inteligentiška moteris ir to-

s.

9

ALBANIJOS KARALIUS 
IKiKO PRINCESĖS

Tirdndi AlbhDiįa. — Al
banijos naujas karalius Ko* 
gu parašęs laišką savo mjr* 
liinajaij atsisakydamas Ją 
vesti; Priežastis: “aplinky
bes reiMaująnČios kokią- 
nors princesę vesti.?

. S- ■ ' ■

PRASIDĖJO VOKIETIJOS 
Į SSR DERYBOS 

: ■ Maskva^ — Sovietų komi
sarų taryba paskyrė-šešių 
narių delegaciją, prekybos 
deryboms su. Vokietija^ Dė- 
legacijai pirmininkauja už
sienių reikalų komisariato 
kolegijos narys Stcįinoniav 
kovas. Derybos prasidės 
lapkričio 26 d. '

»
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D ABIiS iitKag
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žinios
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LENKŲ* VĖLIAVOS 
DAN0IGD

. Lenkijos valstybes atsta
tyt0 dešimties metų sukak’- 
tuvių proga lenkti geležin
kelių valdybą įsake iškabim 
ti vėliavas visose geležkelių 
stotyse, o taip pat aut trau
kinių garvežių, Šis įsaky
mus buvo taikomas ir .ruo
žui Hohenstem—Danrig 
Žoppot. Danzigo senatas, 
sužinojęs apie Šį įsakymą, 
pasiuntė Lenkijos atstovy- 

; bei protesto notą, kurios 
nuorašas įteiktas Tautų Są
jungos komisarui.

ė 
r

”’’“S££““*Į DRAUGIJŲ VALDYBŲ
: NevIŠkuinas yra prteristls didelio f AURP^AI
vargoU- menkos svertosn žmonoj. . UIIIIMUII . . - .
kurie turi vidurių paįi'imų, turi pa-1 
uinnu^tĮ kitą putyriumiE kurie var- ŠVENTO PETRO IR POVILO. "

Bto; Oklaivątev, Ma., 64 in. ani.| DR*^0& VALDYBA 
rMtaiuj, turėjo aStrą-vidurių itt ’ a ‘
įi-^ko, kai- ką n& valgė, viekas jai ne-1 N? «Navikas,
'tiko, bet po vartojimo- Nuga-Tono/ jį . 702 E. 5tfr St., S. Boston, Mass. 

valgyti viską, ką tik nori ir vis-iVice-Pirm. — J. Jackevičius,.
r, « m m H •02SawefcAve.,Dor6he8ter>Mw/“ Tokis patyrimas turi paakstlnti ki-Į(tSft.+ * r1U8, kurie turt vidurlą p<riim, ifatiL™} Raštininkas—L, hvagzdys, 

Nuga-Toue, kad ir jie galėtą 'džlaug* į U BoivCIl St., S. Boston, Mass. 
lis patogumais ir linksmumais geros |'Fin, Raštininkas — Kazys Kiškis,. 
Remtos, Nnga-Tone duoda tokias pm Į 366 Broadwy; So. Boston, Mass. • 
stebėtinas pasekmes dėlto, kad jie Vincas Kališins
ra paikas sveikatos Ir jėgorf būdavo į1I . ,,VI.,
tojui dm nervą, muskulą ir organą, Į 67 G St,, South Boston, Mass, - . . 
jąs galite gauti Nuga-Tbne kur tik | Maršalka — K Ambrozas, 
vaistai yra pardavinėjami, bet jeigu I 492 B. 7th St„ S. Boston, Mass. 
S3t SSnfc ^ Draugija laiko savo sasirinkįmus
” * . ■ | kas pirmą nedelaieni kiekvieno,

mėnesio'2;rą vai. po plotą; pa-
. rupijos salėj,. .492 E. Seventli 

St, Šo. Bostėn, MaSS. '
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jų automobilius išbandytų,
i

Jeigu ras automobilį su 
netinkamais stabdžiais 
(brakes), šviesomis tai pa
naikins registravimą ir at
ims “platės.”

Jis sako, kad automobilis
tai turėjo gana laiko įsigy
ti “stikerius” pavesdami 
savo automobilius išbandyti 
oficialiai paskirtose vietose 

. dykai. Jeigu jie to nepada- 
Geriausias afsjlygmimas—rė, tai jų pačių kaltė. .

Perkam, Parduodam ir
«

Namus, Formas ir Biznius. Ką jūs manote daryti: pirkti, par
duoti, ar mainyti? Jeigu dar hesumislijai tai užeik pas mus 
pasikalbėti, patarimas dovanai. Kurie manote.pirkti* čion ra
site keletą bargenų.

Vieta Dėl Biznio
SO BOSTONE mūrinis., namas vienos 
Šeimynos, krautuvė tinkama bučei-nei 
ir, du gitradžiai. Parsiduoda labai įpi- 
g|ai.

Dorchestery
3 šeimynų 15 kambarių namas su vi
sais Įtaisymais. Bendų gauna $104 mė
nesiui. Parsiduoda tik už $7,500.

r • S,
. City Point

Naujas namas dviejų šeimynų G—6 
kambariai su visais veliausipš mados- 
moderniškais įtaisymais, dabar par
siduoda už mortgičių, nes bilderis su- 
bankrutino. Namas vertas $18,500.60, 
parsiduoda už $14’700.00.

Dorchestery '
Vienos šeimynos T kambarių namas su 
šiluma ir kitais įtaisymais. Prekė dėt 
greito- pardavimo $5,000 ąrba mainy- 
tų^ant dviejų ar trijų Šeimynų namo.

Reikalaujam Farmų
Kurie turite farmų ii* norėtumėt iš- 

; mainyti dut namų, duokit visas in- 
i formacijas, mes turime keletu namų, 

kurių savininkai nori eiti ant farmų.
y ‘ ••• •

• ’ t

Dorchestery
Vienos šeimynos 3 kambarių namas. 
Su visais įtaisymais, vieno karo ga^ 
rudžius, $6/200. Savininkas nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na- 
hio So. Bostone arba Dorchestery.

Dorchestery!
3 Šeimynų 18 kambarių namas su 
visokiais moderniškais įtaisymais: 3 
pečiai (steaiū heąt), dveji piaząi. vie
ta dėl garadžiaus pastatymo. Tai ge
riausia proga įsigyti gerų nani:|. Par- 
Diduoda tik 11Ž $12,51)0.

LITHUANIAN AGENCY
f • » •

. 546 Kąst Broadway South Boston, Mass. Tel. OSO&MJJST
■ . ’ . ' • ' . KITI SKYSTAI . .

JŠ Tremont ŠL, Kimbal Uliig., 
Itooin 205, Tel. Liberty 7863,

■ •. T' /■■■ ””lrl

/ BOSTON. OWICE:
i

BKOCKTON OFFICE :
■ . 630 North. Malu Street, .

,s~h. Telephone Brockton 228
•mmM

• * . .
k.
*■- i
R A' . . . ' •

'JOekvienas..ahtomiit&ip savininkas-.turės inštūrinti savo karą 
į prieš--Naujusgavus numerius." Taigi, priseina dup- 
i ik patarimus, kad hūtuiuet atsargesni, nes daug yra visokių 

■ agentėlių, kurie užlaiko ofisą ant saidvokų ir prižada nebūtus 
i daiktus, bet atsitikus nelaimei neg^mą-jų surasti, nes daug 
į 'gatyių su saidvjjkais. Jeigu inšiūriiisi pas mus, esi pilnai ap- 
’ rūpintas ir atsilankęs į ofisą gausi teisingą patarnavimą. 4u- 

• rtomobnius apdraudžiam nuo visokių nelaimių:, pavogimo,-su- 
' degimo, stiklus nuo sudaužymo ir it Prieg tam apdraudžiam 

' nuo gaisro namus, rakandusr biznius. : .

d LITHOANIANAGENCY
į M8 Eut Broadvay 8outh Boston, Ma«s.

v

f VYR. TRIBUNOLE 

galinas. -— Lapkričio 2 d< 
vyriausiame tribunole pra
sidėjo OkuliČ Kaząrino by
los svarstymas sulig gautojo 
kariuomenės teismo valsty
bės gynėjo’ pulk. Vimerio 
kasacijos protesto ir našlės 
Noreikienės kasacijos skun
do. Tribunolas svarstė by- 
lą šioje sudėty: pirm. Staš
kevičius, nariai: Brazaitis, 
Rimša ir kariuomenės teis
mo atstovas pulk* Jtadrevi- 
čius; prokuroras p; Valtys 
palaike protestą, pris. adv. 
Stašinskas palaikė kasacijos 
skundą, pris. adv. Leoųas 
gynė kąriubhienėsį/ teismo 
sprendimą ir reikalavo at- 

dėl netenka nei kiek paabe-Įmesti kasacijos f piestą ir 
joti, kad Jie .sudarys gražią, ’ ■* «-■-:
pavyzdingą, inteligentišką 
šeimyną. "

Antra, šis įvykis parodo, 
kad romansas, ir meilė lošia 
mūsų gyvenime svarbią ro
le. ' Bet žinoma, tik meilė 
tikra ir teisingai suprastą. 
Gi meilė klaidingai suprasta 
tik ardo mūsų gyvenimą. 
Tad kaip tą meilę teisingai 
suprasti ir savo vaidentuvė
je persistatyti ? Sykį aš pa
prašiau vieno artisto-piešė- 
jo, kad jis man nupiešti j 
meilės paveikslą- Jis man 
padavė kelis projektus ir 
liepė pasirinkt, kuris man iš 

. jų geriaus patiks. Bet pa
žiūrėjęs tuos projektus, ne
radau nei vieno, kuris man 
būtų patikęs ir mano skonį 
patenkinęs. J ei aš būčiau ar* 
rištas, nors ir labai gailiuos 
jog juomi neesmi, tai aš nu- 
pieščiau meilės paveikslą 
paprasto darbininko, mūri- M. Dailydaitė;iš Lėwistori. 
įlinko pavydale, kuris jun
gių širdį su širdžia, lig ply
tą su plyta tvirtu meilės 
konkryčiu, tverdamas šei
mynas, paskui tas šeimynas 
jungdamas giminystės ir 
meilės ryšiais, stato puošnų 
ir tvirtą tautos rūmą. Ti
kiu,* kad“ ir mano draugas 
padarė šią uniją vadovauja
masis nę kokia ten poetiškų 
svajonių, bet paprastu dar
bininkišku būdu. Todėl lin
kiu nuoširdžiai, kad Dievo 
palaimą ir materiJalia ger
būvis lydėtų kiekvieną jūsų 
gyvenimo žingsnį.

. Žymesnių svečių tarpe, 
kuriuos .pažįstu ir su kuriais 
turėjau laimės pūsidalyt įs- 
pudžiais•'matėsi: pp. Knei- 
Mat, pp. Karbauskai, Kava
liauskai ® Norvoodo, p-le

NUŽUDĖ PILSUDSKIO 
SARGĄ

. t

Varšuva. — ;Du buvę po
licijos agentai įėjo į marša- 
o Pilsudskio paloėiaus sodą 

u* nušovė jo sargą. Paleido 
šešius sūrius.

Buvę agentai, kurie pasi
davė vardus Kosowski ir 
Stanislaus, buvo be darbo, 
ir kumet juos areštavo, jie 
pareiškė, kad sargą nušovė 
kad atkreipus maršalo domę 
į ją padėtį.

Maršalas Pilsudskis tuo 
laiku miegojo palociuje ir 
nieko apie tai nežinojo.

skundą. Svarstym^ grynai 
juridinio- ir forminio po
būdžio tęsęsi apie pusvalan
dį. Ęo to vyr.- tribunolas 
išėjo pasitarti' ir sugrįžęs 
paskelbė nutarimą, kad fca- 
riuomėnes teismo sprendi
mas Okulie Kąsarįno bylo
je panaikinamas W byla 
grąžinama kariuoiųęnės teis
mui nagrinėti, iš naujo.

|. t i
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LENKŲ* LAKŪNAI VĖL 
BANDYSPERMETI 

ATLANTIKĄ

LITH MANIAM ŠV. JONO EV. BL. PAŠALI* 
DR-JOS VALDYBA

Į Pirmininkas — M. Žioba, . 
| 539 K 7thSt., So. Bustom,, Mass. • 
I Teleplione South Boston 3552-B 
į Vicč-Pirmininkas—J. Petrauskas^_ .
j 24 Thomas Pk., S. Boston, Masš. 
Į Pi’ot. Bdštiniiikas—J. Glineckis, 
I 5 Thomas Pk., S. Boston, Mass.
I Pin. Raštininkas —• M. teikis, 

. Į 366 Broadway, S. Boston, Mass. 
; I Kasierius A. Naudžiūnas, 
' I 885Broadway, So. Boston, Mass., /
| Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 Winfiėld St., S. Boston, Mass.. 
Draugija laiko susirinkimus kas , 

UV* r nedeldienį kiekvieno me
nesio, 2-rą valandą po pietį), , 
parapijos salėj, 492 E. Seventli 
St., So.. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA
I'iirskluocla pigiai ašhjonių šeimynų j Pirmininkė — Jieva MarksienS, 

I 625-e. 8th St., S. Boston, Mass.- 
Viee-Pirmininkc—Ona ZulonienĄ 

11 Monks St., S. Boston, Ma$s» 
Pęot. Rašy — Ona Siauriene, 

4?3 E: 7th St., S. Boston, Mast • 
Tclcphone South Boston 3422-R, 

Fin. Rast. —. . ~
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

Pvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. T 

.Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
menesio, 7:30 vai. vakare, po* 7 i 
bažnytinėj svetainėj.

Visais drau gijos reikalais- kreipki
tės pas protokolą raštininkę, 
laišku ar telefonu. « V

— - ■ f.- ——" ■     . - . r-- .

JAU GATAVA!6

Kaina kiekvienos lęhygos 50c.
Piano. Accomp. $1.00.

VITAMKNIC CO
4639 So. Ashland Avė.

H 3 CHICAGO, ILL.

r ■,
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SOUTH BOSTONE

Fourtli St., arba mainysiu kad4r ant 
prastų namų, jeigu gaudau apie tuk 
stantį “casli.” Man būtinai reikh 
kiek nors pinigų. Savininkas M. ŽU 
NARIS. 10 Mellen St., Dorchester 
Mass. Tel. Talbot 5330. (G.-H)

Varšuva. — Lenkų avia
toriai vėl nusprendė lėkti ROOFERIS
per Atlantiką pavasary. Ją I PETRAI T&RlKKA 
lrnli/-»-n«> tnadiemtra T.Anlriinš- A- r 1 LlIlflV I ItlIUOĮirt 

merikos pinigais.
Lakūnai Kabala ir Idai-1 Bw^'e- ™- s- b. 2903. 

koįvski, kurie pereitą rug- r 
piūčio mėnesį po 35 valandų [ 
kelionės iš Paryžiaus į New Į 
Yorką, nukrito į jūres, vėl || 
žada bandyti.

kelionę padengs Lenkijoš-A- f 1inw
.. . Taisome tire eseape. Gyvenimo vieta.

menkos pinigais. «», į iii eth s t, krautuvė 113-ctii st., so. .
•t -i-.. T/ir>4 I Boston’e. Tel. S..B. 2905. (O.-ll)

DEMOKRATINĖ ESTIJĄ IR 
DIKTATŪRINĖ RUSIJA

Dvi kaimynėn —: demo
kratine Estija jau? 10 m. kai 
gyvena be mirties bausmės, 
o diktatūrinė Rusija tik ir 
laikosi mirtiės" bausmėmis. 
Dabar Sovietų. Rusijoj ruo- 
šiama naujas baudžiamasis 
kodeksas, kuris ne tik palie
ka galioj mirties .bausme, 
bei panaikina baudžiamųjų 
gynimą. . -

VAŽIUOJA PAS BUOŽES 
PASIMOKYT TVARKY

TIS PATYSNESU
SITVARKO

Tel. S. b: 1751

JONAS S.MĖŠLIS
(INSURANCE)

III 239 Broadway, So. Bo&ton

I
*" Apilraudžiu visokias nuosavybes 

ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir iSreridavo- 
jame kambarius.

t

- . ? ■ J

Bronislava Ciūiiien< * 
29 Gould Si, W. Roxbury, Mass. 

l«J,HUUaU.““ X-*41U/ hJl>UUXU-XUI.lJ, •/

105 W, 6th St., S. Boston, Mass.., __ ,

♦
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1928/28 ūkio metais SSSR I 
komandiruoja į užsienius Į 
141 moksĮo-teehnikos dar- Į 
būotojų, tame skaičiuje 130 | 
į Vokietiją, ir kitas Europos 
šalis ir 11 į Ameriką.

Svarbiausias komandiruo
čių tikslas yra naujų gamy- ll 
bos Šakų tyrinėjimas, Susi-Į 
pažinimas su .atliekamais 
vakaruose institutų ir labo*' 
ratorijų mokslo tiriamai
siais darbais, dalyvavimas II 
mokslo ir technikos organi
zacijų suvažiavimuose ir

STANLEY WĖT WASH 
LAUNDRY

. S. JARUSZ, Savininkas 
: 7—9 Ellery St., So. Boston 
■ Tel. S/B. 3923 .

Balti skalbiniai kaip ^sniegas 
ir be dvokimo. Sphlvos visuo
met kaip naujos. Vienas pa
bandymas pertikrins' Jus. apie 
tai, kad pas mus skalbiama 
geriausia. Mažiausiai 15 sva-‘ 
ru 60c., mažiau—4c. už svarą. 
Viši paprasti balti skalbiniai 
Svariai suprosyti ir sudėti. Ki
tokį skalbiniai grąžinaiiii at
gal slapi, gatavi dėl prosini- 
mo ir tt.

Patarnavimas tokis gaspadi-. 
nems labai apsimokantis, le- 

i šuo ja 7c. už • svarą—-mažiausiai
14 švarą už $1.00.

Seredomis ir ketvergais 20 
svariį 6Qc., jei daugiau kaip 
20 svarą 4c. už svarą.

i
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ŠV. KAZIMIERU R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas, .
24 Prescott St., Readville, Mass, . 

Prot. Rast. —• V. Mickevičius,
405 ;3rd St., So. Boston,. Mass,. 

Fin. Raštininkas — M. Šciltis, b
366 Broadway, So. Boston/ Mass . . 

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

Maršalka. — P. Laučka,
, 393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ’. , 
antrą nedeldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E. Seventh - _

. St.,' parapijos salėj, Septinta .
Gatvė, Soątli Boston, Mass.,

( D. L. K. KEISTUČIO DR-JOf 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

Viee-Pirni. — Pov. kuka,
95 C St, So. Boston, Mass. 

Prot; Rąšt; — Ant., Macejūnas, . ‘
450 E. 7th St., Sr Boston,: Mass.

Bin. Rast. — Pranas Tuldkis, ““ 
109 Boiven\St., S. Boston,'Mass.

Iždininkas — Andrius Zalicckas«
150 H St, South Boston, Mas<,. 

-Tvarkdaris — Kasys Mikailioms, .
906 E. Broadivay, S. Boston, Mass.. . 

Draugija laiko, savo susirinkimas.
kas antrą nedcldienį kiekvieno .

. mėnesio Lietuvių Salėj, kertė 
B" k Silvor gąt, So. Boston, 
Mass,} ;ii30 vai, po pietą. Atęi?

■ darni susirinkhnau prašome , at- ■ • 
sivosti liaują narių prirašyti

. prie mūsų draugijos,
5 kambariai “Darbininko” name • 
SU žilunm labai Ūel M-

♦1

'Ii

4*|l

T
Mė„ pi S. Pau.ras.ir WL v

. Cambridgto Stepas dumferencijoše. ;

' I

‘ilir* 
ii’ •,iiIh
BVi tus' kūdikiam ir suaugusiems į 
|U| Patarnavimas gėrąs. Apmai- g

......._..jmo$2-.(MikJ 5.00 |į! L*®- .•*&„?“**• 'J Toianaciję .'kreijfcija •*»srbW-

£ s |fe

* “INTAKAI
|KALEDŲUOVANą
■ l’ik ką gavome iš Liotuvos naiųą siuntinį visokią.gražią ginia-
■ nj, Kaitros jia skirtingos, kaij. tai: , ■
| . - ;<t ■ ■ : DBL M0TBBV -

KABOMAI 
STOKOS. 
KOL0IKAI _ __ __ _______
BRANZALĖT^ _____ ___________

.‘ ’ • ■ VYR1M0: ■ ~ ..._ __ l f 
aGAMW LAIKYTUVAI (Mdęm) ___________..^2X0.1
MANKETŲ SUSEGIMAI (cuNjihl^____-I
PLUNKSNŲ KOTELIAI

Kadangi jau Kalėdos netoli ir reikalinga bus pirkti dovanas I 
savo giminėms ir pažįstamiems,, nupirkite gintarinę dovaną. || 

" Visus užsakymus siųskite pridcdąmi money orderį arba čekį S 
sekančiu USraširt * ' . . . ► . ILIETUVIŲ“ PREKYBOS BENDROVĖ . |
366 Weat Bj,oadway South Boaton, Masą. |
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■ I-PARDUODAME j
; visokias dreses, siūtusir k«u* į

t
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Garadžiaus Telefonas Šlubos Telefonas/
South Boston ’ -v- . So. Boston 14634

PARKWAt AUTO ĖĖ^VICŠ

Rai’dutjdfttt? imjbs ĘrtMitus. • TaiMi taisiun i
visokio padirbimo automobHM ir paryčiam nuo koko sugedi ' 

y liūs Čienąknitk^ Uife&oąi-4W-i»;Stoėlair ąaaoliną j
415 Old Colony Avenut, v South Boston, M$ss. t
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PENKTADIENIS 13.

Kodėl penktadienis > ir 
skaitmuo 13 laikomi nelai- v 
mingais.

Sakoma/kad šito kilme y- 
ra knkščionystej-, Penkta?-, 
dienia, laikomas nelaimės 
<]icna lodei, kad Kristus mi
rė penktadienį. O paskuti
nėje vakarienėj buvo tik 13 
žmonių.

' Bet kažin kodėl tos dienos 
buvo laikomos nelaimingo- 

: mis ir pagonių laikais. To
mis dienomis niekas ne|irą- 
dedavo į r nebaigdavo kokio 
nors reikalo.

Vienas laikraštis surinko 
labai savotišką statistiką. 
Peržiūrėjus jungtuvių met- 

. rikus rado, kad penktadie
niais j miglu viii mažiausia. 
Viešbučiuose ir kitose vieto- 

;• se, kur- kdtauninkūi keičia 
vielą ar kambarį, pasirodė, 
kad šiose dienose mažiausia 

J atmainų.
Tas pats ii* mūsų XX 

‘amžiuje.
Istorijos; Įvykiai duoda 

' toras dienoms irgi ypatingas 
‘ reikšmės, • .

t

Tel. So. Boston 3520

i. 0. ŠALMM
I

LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs <lu Universitetu 

CORNELL WlVERSITY.su A. B. 
G. WASHINGTON UNTV. su LLB.
“Darbininko” N A m. e 

•(antros lubos)
366 Broadvvay, So. Bostot 

Ė e z.i d e n c 1 j a
805 Harvard St„. Cambrldge, Mass. 

Tel. Unlversity 1463—J.

Pavyzdžiui Muratus buvo 
sušaudytas 13 dieną (1815.) ; 
ir jo laime buvo prasidėju
si tą dieną, Napoleonas pa
mate savo darbiy vaisius 13 
diėną. Enrikas IV ir Cąr- 
įjot’as, .kurie sulaukė veik 
to phtįes likimo, buvo gimė 
tryliktą. Enrikas III, ku
ris buvo užmuštas, Jn-ikšfy- 
iąs 13 d. .

xšiu laiku didžiausias ita- *• h
lu poetas D’Aimunzio nepa
prastai neapkenčia skaičiaus 
13. Kada jam tenka žyme
li skaičių trylika; jis rašo 
12 bis arba dvylika plius 
deiias. 1907 metais gruo
džio 13 dieną penktadienį 
jis tšėjtr iš viešbučio, įsėdą į 
vežimą Nr. 13. Kelionės ga
lt* taksometras priskaitė iry
li ką lirų. Įeidamas į vieš
butį'rado 13. laišką. Į va
karienę atvyko trylika žmo
nių. Tą pat vakarą vykda
mas į teatrą, kur buvo sta
tomas jo veikalas ‘tLaivas,” 
smarkiai sužeidė antakį su 
dideliu pavoju pačiai aidai. 
Fatališka-buvo diena!

1830 m. vieną tryliktąją 
buvo . užmuštas generolas 
Beny. ‘ 1881 tryliktąją bu
vo įmesta bomba Rusu carui 
Aleksandrui IT. Tryliktą 
buvo nužudytas Rosseau ir 
tryliktą buvo vonioje nu

niurtas Alaratas.
Ir pasaulio galas visada 

lemiamas tryliktą. Buvo

I' .......į —■■■ į '•

. X Liherty 7296.

į ADVOKATAIS | 

į Į 811-812 Old South Buildiug 8

'r 294 Vasliin^ton Street « 
4 Boston, Mass. a

. <5 Valandos* 9 A. M. iki 5:30 P. M. $ 
f . GYVENIMO VIETA $Į

~ 137 Gorliam Avė., BrooMinett
S. Telephone Regėnt 6568,, I

K. J. KALINAUSKAS
' ., . Advokatas 

Bostono ofisas:
320-321 Esehange Bldg.,
53 Statė Strėet, Boston
Tejephone' Hubbardt9396

Vakarais ir Subatomis * 
po pietų

South Boston ofise:
1469-A Bi'oadrcay,

South BostOn
Tel. So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33 Rosemont Street 
Dorchester.
Telcphone; Talbot 2878'.' A..J

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAVr

Telephone South ' 
REAL E ŠTATE

ANT PARDAVIMO 
So. Bostone

•• Nepaprastai gera proga įsigyti
* gerą kampinį namą bizniui. Kam

pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai. naujai pertai
sytas. Kaina $6,500.

Trijų šeimynų medinis namas

skalbynūs, pijazai. Kainą $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
fanuos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yrą galimą laikyti kar
ves. - 3

Geras biznio kampas City Point. 
Šešių šeimynų, mūriniai namai 
bekerpė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25/500. Sutiktų 
mąihyti ant neblogo dviejtj šei
mynų namo/

Vienos šeimynos, šešių kąmba- 
‘ ,rių namas, elektra, maudynė, šiL- 

tas vanduo. Įnešti reikia tik $400.
\ Kaina $2,400, lengvos išlygos.

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

South Bostone
. Groserne ir. Bučorne. Senai iŠdirb- 

.. tas biznis. Įeigų daro nuo $700 
. ild $800 .į savaitę. Kreipkitės tuo-

• ■ jau. Kaina $3,900.
* > s

4-4-4 kambariai, gesas, elektras.

f.

r.CopydtfrtW*H.V4, •v

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1373

North Wohurn, Mass.
Devynių, kambariu medinis na
mas, tik 10 metą senumo galima 
•vartoti vienai arba dviem šeimy- 
nomj-su visais įtaisymais, išski
riant šilumą, ir 4,000 pėdą įsemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
inešti reikia apie $800, lengvos 
išlygos.-

PRIEINAMIAUŠIA PROGA 
KIEKVIENAM INSUR ANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

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

Parūpinu pinigus delei mbrgi- 
čin ant namų ir farmą, Bostone ir 
jo apielinkėse.

Jeigu tiirite. pinigą, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmą arba . antrą 
m,orgičių? praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo, ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius. . '

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys Šiuomi tarpu .atpigo. Pir
kite dabar.- .Pristatome netoliau; 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

/Turiu daugybę namų, farmą ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurią čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
ypatiškai, laišku arba telefonu..

Ofiso valandos: Nuo 9 vai ry
to iki 9 vai: vakaro. ■t

skelbta sausio 13, 1819 me
tų; paskui birželio 1, 1857 
ra., kada žemei buvo lemta 
susitikti su kometa. Dar 
lapkričio 13, 1819 metų ir 
birželio 13, 1867 meti}, kada 
turėjo sutrupėti mūsų pla
neta. •

Amerikonai nori viską 
pralenkti. Jie nori ir tryli- 
ką padaryti laimingu. New 
Yorke yra “trylikos” Įdu
bas, kuriam vadovauja M. 
Hamilton.. Tokių klubų yra 
jau ir kituose Amerikos 
miestuose.- Jie viską daro 
13 skaičiuje.' New Yorke 
niekas nenorėjo gyventi 
“tryliktoj gatvėj.” : Jau 

f miesto valdyba norėjo pa
keisti jos vardų į “dvyliką 
su puse,” bet Hamiltonas 
apsigyveno su savo' “tryli
kos” klubu. Hamiltonas da
rydamas žygių įrodyti, kad 
13 vra laimingas/ skaičius, 
atrado* pirmąją Amerikos 
vėliavą, kuri susideda iš 
trylikos dryžų ir trylikos 
žvaigždžių. Ir amerikiečių 
* ‘ molto ” — “ E pluribiis 
unium” kaip tik susideda iš 
trylikos raidžių. Jų emble- 
mą — erelis su* 13 plunks
nų ant vienos kojos ir 13 
ant kitos ir iš 13 plunksne
lių kiekviena plunksna. Ant 
krūtinės skydas su trylika 
spindulių. ‘.<

Trylika yra atnešę laimę 
ir daugeliui asmenų. Leo
nas XIII buvo tryliktasis 
popiežius ir galėjo švęsti sa
vo episkopalį jubiliejų. Jis 
sulaukė net 93 metų. Mirė 
1903 metais, kurių bendra 
suma irgi 13. .

Trylika, buvo laimingas 
skaičius ir Wagneriui. Jo 
pavardei ir vardo raidžių 
stirna (Richarcl Wagner- bu
vo 13. Jis • gimė .1813 ir 
mirė vasario 13, 1883. Bu
vo kaip tik 13 kovo 1861 m., 
kai trukšmingai buvo sutik
tas Paryžiaus publikos pir-

\.IŠ SOVIETŲ RUSIJOS

Belgijos diplomatas Joseph. 
Douillet savo knygoj “Mos- 
cou saus voiles” . (Nudeng
toji Maskva) aprašo Sovie
tų Rusijos stovį. Jis *RusL 
ją pažino dar prieš didįjį 
karą, būdamas ten konsulu, 
ir dabar dirbdamas ten 9 
metus įvairiose komisijose. 
Douillet • atidengia tamsų 
vaizdą: teisės ir įstatymai 
yra tik popieriuj, dargi dar-, 
biniųkai yra^ visiškai betei
siai. Palyginamai maža kli
ka valdovų elgiasi tironiškai 
sulig savo užgaidų, veda 
tautą iįrjaiįį pražūtį, o jau
nimą; j.ųedorbes ir storžie- 
viškun!į;t įk P. U.; “čekoš”

f?

NUKENTĖJAS

— Ną, kas gi tau, Šimai, taip 
kaklą sudaužė? Ar tik su pačia 
ncsusipešci? - _

— Ne.* Taip, žinai,, buvo. AŠ 
pačią išleidau. į bažnyčią, o pats 
ėmiau karvę milžti. Kad karvė 
nemąstaguotų uodega, aš prie uo
degos galo pririšau plytą. Na. ir 
prapliekė- kaktą... kad ji kur nu
garmėtą L. . (‘Iš-nis*.*)

' f . ■ ’ • ■- -

1 STROGA, Jnms, Amerikon išvykęs 
prieft didįjį karą ir gyvenęs Pltte- 
burgh, Itennsylvanlft; karo. metti bu< 
vęs paijntaš knriuomėnėn ir po karo 
jokią Žinią jo giminės nėsą gavę : 
leškomnsal yra kilęs iŠ šapią k., Trau* 

Ipės vaisė., Ukmergės apskr.- —
.BRAOIUKAS, Robertas, ilgą laiką 

gyvenęs Bridgeport, Connectteirt. Da- 
4b(irttnš jo; gyveninio • vieta nėra žlno- 
Iiria,

VASKEVICIAI, Juozas, Vincas, Ona 
ir Juzė, kilę iš Vištyčio, Vilkaviškio 
apskr., gyvenę kur tai New Yorko 
ar jo .priemiesčiuose. .

VILEIKA, Aleksandras, iš švenčlo* 
rnią apsto,. Adullškių vaisė., Hinlto> 

Hnią k., Amerikon Išvykęs prieš karą: 
Įvaikat apie JĮ jokią žinių neturi, 

KUK4VSKAS, Petras, Iš Garllau- ‘ 
Įčianos k., Gelvonlą valsu., Ukmergės 

; Į apsto, Amerikon Išvykęs prieš dldj.ll 
Ikarą ir gyvenęs Pldludelphla, l’onn- 
pylvanla, o dabar giminės Jokią žinią 
Į apie JĮ neturi.

I ;KUOKAI, Pijus ir* Antanas, Anie-. 
Įrlkon Išvykę prieš didįjį karą ir gy- 

įveuę pirmasis So, Bostone, o antrasis 
jChicngoJe. Dabar ją an įrašai gĮml- 
įnėms nėra Žinomi. Brolis gyvenantis 
I Argentinoje labai norėtą susirašinėti, 
į DRYŽAS, Juozas, iš RlndžTunų k., 
įšiaullą apsto., gimęs.1888 ii, Ame- 
j rikon išvykęs prieš dkljjį karą ir gy> 
Ivenęs Tacoma, IVasldngton; nuo lf)2u 
hn._ jokią Žinią apie ieškomąjį gimk 
Įnėms neteko. gauti.

KARPAVIČIUS, Ignas, Amerikon Ifi- 
I.vykęs prieš didjjį karą ir ,gyvežios 

Worcestery; nuo 1923 m. žmona jokių 
įpėdinės, požemiuose vis dar žlnių neM,*un«lito 
ei n f) mialfjtivnfii ^žtoTivijinsii I • SEDLEVIČIAI, Petras, Juozas ir eina įJUOidRliidi Žiauriausi Į Verįn|ka gyvenę Naslma; Nmv Itemp- 
kankinimai ir kasdieniniai i shn‘e’ ° 8»l R-tebegyvena, bet Lie- 

_ . .v_ , , . I tavojo gyvenantiems ją giminėms nuo
gaUSŪS be išklausymo, beįl025 m. jokią žinią nepavykę gauti, 
teismo, sušaudymai. ZaVETSKAS, Pranas, Amerikon Iš-

'■ ■ ■■■■' . ‘ . Įvykęs prieš didjjl karą ir ilgesnį tei-
fTlripinlrni ir- flnrhim’nl-ni k’l gyvenęs Brooldyn, New JYork; ieš- UKininKai ir aarmninkai lcomrtsul buk tai.navęs lT. v/i{iU.lnMl^ 

neapkenčia to režimo, bet nėję ir dalyvavęs pasauliniam kare;
. , .. , '|po karo Iš jo giminės nieko nėra gir-

nusimesti despotų,-pro voką-įdėję.
torių ir Šnipų jungo negali MARČiUKAlTIS, Juozas, gyveno 
— jiems kliudo tai padaryti 
neišvengiamo keikto ir per- kaualiunai, ataus i/imu. 
sekiojimo baimė.’ Darbiniu- ,r.“5p’T"!a>

’ ., . ■ 1 apie Wllfces-Barre, Pennsylvania.

• M

JAU IŠJO Iš SPAUDOS
Naujas Mėnesinis Žurnalas x 

IN K AX”
Pašvęstas nauclingiefns .patarimams apie Real Estate, Apdraudą, 
Morgedžius ir kitus nejudinamo turto reikalus. Pilnas įdomių ir 
įvairių pasiskaitymų, Reikalaukite tuojaus mano ofise, iš toliau 
siųskit 5 centus paštaženkliu, persiuntimui.
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Peenktadienis, gruoj. 7> 1MBI 

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
ŽENKIA1V
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NAUJOS RUSINS PYPKĖ >. ■
(Medžiotoją pasakėlė)

Kartą velnias užklupo medžio
toją — ir klausia rodydamas šau
tuvą:

— Ką tu čia turi.?!
— Naujos rūšies pypkę...
—- Duok ir man porą dūmą.
— Še, ąpsižiok šičia, — tarė 

medžiotojas, rodydamas: vauizdį:
Ir kai kojos pirštu, čia'paspau- 

si, — tarė rodydamas gaiduką,—t 
tai buš dūmai.

Velnias taip -ir padarė;. Visi 
šmotai sulindo saukiu ir ugnis 
gerai išdegina. Velnias, tur būt, 
nuo to laika ir bijo, medžiotoją.

įįkirtj pasirodęs jo
nys “Tannhauset.” “L.A.”
- - • .... - - |,,|.w

P. J. AKUNEVieiUS
LietuvisGraborius

820 Bį SIXTH ST,, SQ. BOSTON 
Tel. 0. B, ^8S

X
■ t.

BĮR!J8IB.WA!?!jll M JJltyMR1* ii)/*'■'.n■.o ->■. lwj>,
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... . , I niiM-n-j-uutr, iciino^iviiuiii. Jl(‘

ką delegacijoms, kurios TU- .reikalingi sąrySy su brolio Martino 
-j n ■ r- • ' j „, j 1 .palikimais, kurie dar tebėra alatiu-retų skleisti naujos tvarkos Unoje .t. a. v. įstaigoj... 

nuopelnų garbę užsienyje, I pALTONAvrčtcs, Antanas, b i.ie- 
rodomi dideliu varmi iorvtipuv<,s ioi-2 m. pabaigoje, iteątuuvaa aiatuiu vdigu įgyu tr gal dni. tebegyvenu,
menkos vertės pavyzdžiai] Newarke.
arba trupiniai tu turtu, ku-1 RIMAITIS, Antanas, tarnavęs .T. A. 
,. t ,v . . I V, kariuomenėje ir. dažnai tėvams rb-
ne yra dar likę IŠ senosios Į ginėjęs. bet dabar jau treti metai kaip 
carij RtaM - nieko iŠ jo tėvai negauna. , _

” į CARAS, Juozas, gyvenęs gana ilgą
—: ---------- :—: :—---------- -------- į laiką C’hicagoje ir užėjus pasauliniam
■m ■ | fl Ikarui, istojęs J. A. V. kariuomenėn,L'-' I ' I I lAr jis .grįžęs iš kariuomenės ar ne
| - ‘l-- "1 AA I į Lietuvoje gyvenantiems giminėms nė-
■m mm. ■ f B 1 I ra .žinoma.

I ŪSAS, Jonas, Amerikon atvykęs 
~ ■..... • \ I prieš karą ir gana ilgą laiką gyvenęs

Į GUDRUS KAREIVIS ĮChicagoje; kur jis dabar yra IJetu- 
| voj gyvenanti giminės žinią neturi.

' Pas vieną lenkų karininką* kaž T . . _ VoIeškomieji arba apie juos ką nors kokiais sumetimais buvo paskiru | g|nantjejį maloniai prašomi atsiliepti 
tas adjutantas lietuvis. Tas kari- §iU0 adresu: TJTHUANTAN CONSUL- 
ninkas gundindamas savo adju- |ATE GENEįiAL, ir» Purk iioMv 
tantą sako jam: IYork’ N'

—Tii ysi lietuvis, bet Trakams] •' ■ . -
tarnauji. Tai padarykim”vieną?; _ ' ■___
gerą tau ir mau naudingą žygį: «®S®asiffi®effi®9®®effi®®®eB«®S85 
Tu nueitum kaimiečiu persiren-H 
gęs į N. miestą ir nusineštum ką h 
nors parduoti. Ten tu siisipestum p 
su kokiu, pirkliu ir jį uavd durk- Į] 
lu nudurtam, tave suimtą ir nu-1 į 
teistų pakarti. Jie pradėtą ruošti h 
kartuves už miesto. Ir kai tave 11 
vestų karti, tai aš su savo būriu į J 
pulčiau ir tave išvadavę?, užim-Į j 
čiau miestą. < H

-4 Ne, ponas leitenante, ver- h
■čiau tamsta eik į miestą, o aš Į w®®©e©®sffi®e®sffi©®®@esffi©®®©e 
tamstą vaduosiu. (“^-nis”) | _ __ • ______ _ ■. ;

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

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
' 60 Scdllay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Kdg.

i Begzamlnuoju akis, priskirtu aki-' 
j ntas, kreivas akis atitieslnu ir 
i amblŲdnlSkose (aklose) akyse su- 
į grąžinu šviesą tinkamu laiku.

L J. L. Pašakarnis, O. p.
i 447 Broadway, So. Boston.

Ką tik išBjo iš spaudos! į

— Joneli! ar tikrai tai mane 
"Tūbai mylit . . • ••• ;

Jis tyli.,; ties ne labai ją be? 
myli... - /

Joneli ! ar tu dėl manęs’ ei
tumeiper ugnį ir vandenį?

Jisai paglyojo-pagalvojo ir pa
galiau atsake: , L

Žinai ką, myliniaji! Jei esi rei- 

riu tekėti verčiau UŽ gaisrininko!
Kauno “V-bė”

Artisto
STASIOPILKOS

' Nauja Knyga

"JlUNA KŪRYBA1’
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
h- ’ ■'/ .•:.
Verta Mekenom, ttirčti na
muose tų graši% Įl&gųtę..

Kaina tik25c. .
pž persiuntimų jprisiųskit už
3c. pašto ženklelį. ..

<<DARBIlrtNKAg,K
336 B’way, Sol Boston, Mass.

C w

s

-

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

ekzaminuoja akis' ir pritaiko 
t akinius

414 Broadway So, Boston 
,. Ofisas atdaras’dienomis ir 

vakarais .

ir

Rteldentijoa TelepkonM: 0779-R. k 
Ofiso -Telefonas So. Boiton07TO-V

S. BARUSEVIĖIUS
Lietnvlikas Graborius, bateamuoto 
Jas, Be«l Estetą ir Pnbiic Notaras.

258 W..Bmdww 
BcuthBorton, M»n,' Rasidsnclja 888 Dorcnastar AyantM ' Dordbaatsr. MiM .

- -k ♦ ■ • '

a

h
t

1 r*ę»r«

E.V.WARABOW
■. '. • (Wrūbii*u8ka»)

■ lietuvio Graborius ir 
1043 Whiažton amt 

. Nbiwob<iM Mast.
Tel Norwood. 1508 ,

MONTELLO OFFICH 
lOiAmee Street 

Telephone Brocktnn 1<H4J

1 ♦

I
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tai musą speclalybS ir ilgą metą prato* 
tlka. Darbas artistlšlcnū. Kainos Žemos*

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, La,wrence, Mass,

...... . U ■■■, .. ........ 1.1 i
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LIETUVOS
e PerBREMĖNĄ.

PMžItuisIti ir Greičiausia
- VoldečhjGrrrl nivhi— 

0 O L HM B ns 
arba kitais Šios linijos 

laivais
Tik 8 dlenps • vandeniu 

Puikus 3-čios kiesos kamba
riai—tik miegamieji 

Pas bite vietini agentą arba 
65 STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN 

LLOYD,

BOČERIS ,
PAIEŠKO DARBO. Tikintis 20 metų 
patyrimą. Kalba keturiom!? kalbomis. 
Energingus, teisingas, blalviis. Kreip
tis: .TAKUTIS, 117 JVebsiier AvenUė, 
Cambrldge, Mass. (G.-7)

*

Tel. SO. Boston 0823 ... 
/NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Broctaway, So. Boston 
OJato valanda:- ■ 

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo l ;80 ,IH 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro* Ofortui 
uždarytas subatos vakarais ir 
dėldienials, talp-gl aeredomta nuo 

12-tos dteuą uždarytas
..Taipgi nuimu ir X-Ray ,

Stas 
|DR. ST. A. GALVARISKI 
I . (GALINAUSKAS) 
|411 Broadway, So. Boston 
B Telephone So. Boston 2300 
| Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
I nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
g iki 9 vakare, šventą dieną pagal rt- 
'asitarlmąi

I

h

p ■

įTel. Brockton 5113
DANTISTAS

DR. A, LfiORMANf
(GUMAUSKAS) ' ! J

705 Mato St., Montello, Mam.; į
(Kampas Bronei Street), . , t 

I Ofiso valandos: I
Ryte iriio 10 iki 12 vii. | į 
Dienų riiio 2 iki S vai* į 
Vakare nuo 6 iki 8 vai n 

; Seknfadieniais pagal sutarties, j

t.

k M&inOffioe 
t S^uthBorton 

W.'

$raach Offi« 
Brodkton

Tel. So. Boston OMfHF. . 1
Lietavys Dantistas S

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston :

(^Keleivio” namo) i 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ] 
nuo 1:30—6 ir nuo. 6 :80—9 ’ 
vikare. Serėdomis nuo 9—12 i 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 i 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 5 
iki 12 (pagal sutartį). j

PATARNAVIMAS DIENį H 
^ IR NAKTĮ ■ ,iį

D, A. ZAIETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas į

IRT ir 448 O*mbridge Street
CMUbridge, Mye. |

Telephone Univerrity 8831-W I

J. PETfiUšKEVffilUS
Laisniuotas Gmbarita 

137 Amwr St, Brocktoa, MŪS. 
162 Broadvmy, 8, Bostotų Mh«k

> • s.

•X

V,

4

WlVERSITY.su

	1928-12-07-DARBININKAS 0001
	1928-12-07-DARBININKAS 0002
	1928-12-07-DARBININKAS 0003
	1928-12-07-DARBININKAS 0004
	1928-12-07-DARBININKAS 0005
	1928-12-07-DARBININKAS 0006
	1928-12-07-DARBININKAS 0007
	1928-12-07-DARBININKAS 0008

