
Sprendžia Smiih Tinkamiau

RAUDONIEJI IŠMETĖ 
TROCKĮ IS VISŲ 

KOMITETŲ
MASKVA, Rusiją. — L'. 

Trockį ir Gregory Zinovieff, 
buvę žymūs bolševikų vadai 
nusidėvėjo visai. .Tuodu ne 
tik iš partijos išmetė, bet iš
metė ir iš visų komisijų ir 
komitetu.

GANDAI APIE VILNIAUS 
KLAUSIMO SPRENDIMĄ 
KLAIPĖDA. — “Mem.

Dampfb.“ deda pranešimą 
iš Londono apie tai, kad ten 
esą labai susirūpinę padėti
mi Pabaltės valstybėse. Dar 
nesenai Anglijos, Prancūzi- 
zijbs ir Italijos diplomatai 
buvę paruošę planą modus 
vivėrtdi ^tarp Lietuvos Ir 
Lenkijos nustatyti. Tuo pla
nu Vilniaus sritis turėjusi 
būti padalinta tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kaip tenka patirti iš tik
ri] šaltinių, apie tokio pla
no buvimą, kompetentingose 
sferose niekas nėra girdėjęs.

JIMO
»

John .T. AHen, buvęs Cam

PASIRODĖ SNIEGAS 
ŠIAURINĖJ MAINE 

BANGOR, Me. — Medžio
tojai sugrįžę iš medžioklės 
pasakojo, kad apie Mooše* 
head ežerą ir visoje aukštoje 
Penobseot šaly ir Kanados 
nąrubežy prispigo dviejų eo- 
lių gilio sniego. Kitose vie
tose. kaip'tai apie Ouebec ir 
šautinėj daly Xew Btiins- 
Mck’o pristiigo nuo trijų iki 
keturiu eolui.’ ' •

NEW HAVEN;Conn. — 
Du Įžymūs protestantų pry- 
čeriai kalbėdami viešai pa
reiškė, kad laikas suprasti, 
jog Katalikų Bažnyčia yra 
tai žibintuvas eiyilizaeijos ir 
religijos, ir nėra jokios prie
žasties delko Jungt. Valsti
jos negali turėti Kataliką 
Prezidentą. ,

"Jie ne tik patys pasižadė
jo remti įžymų katalikų kan
didatą, bet ragina ir kitus 
protestantus balsuoti.

Tinkamiausią kandidatą į 
prezdientus jie numato New 
Yorko valstijos gub. Smith.

Daugiausia nesusipratimų 
kįla Balkanų šalyse. Užtat 
visos šalys turėtų ieškoti tai
kos, o ne rodyti savo gin
kluotas jėgas. •

mą. Galų gale rado būdą ir 
paruošė planą, bet senieji į- 
statymai pastoja kelią nau
jo plano igvvendinimui. Ra
do neatšauktą įstatymą, su
lig kurio, yra kriminalis 
prasižengimas pastatyti au
tomobilį ant gatvės, prie ku
rio nėra pririšto gyvulio.

Taigi einant tuo įstatymu 
automobilistai norėdami pa
stot vti automobili būtinai tu-• . *
ri pririšti prie automobilio 
arklį. kad nenusikaltus 
prieš Įstatymus.

PASLAPTINGAS VILNIAUS 
GINKLŲ SANDĖLIO 

UŽPUOLIMAS
VARŠUVA. — “Kurjer 

Porannv” praneša, kad šio
mis dienomis nežinomi asme- 
nys užpuolė Vilniaus arsena
lą. Tačiau vienam karei
viui slaptu ‘signalu., pavykę 
pranešti apie puolimą mies
to komendantui. Sis tuojau 
pasiuntęs i arsenalą kariuo
menę, kuri puolikus suėmu
si. Taip pat suimtas vienas 
kareivis, kuris kaltinamas 
dalyvavęs puolime. Visa 
byla perduota karo teismui. 
Lenku spauda vadina puoli
mą labai paslaptingu. (E.)

FINŲ TEATRE SUDEGĖ 21
HELSTNGFORS, Finlan- 

di ja.—Dvidešimts vienas vy
ras ir moterys sudegė juda
mų paveikslų teatre užside
gus filmai.Taipgi panikai ki- 
lūs nemažai sumindžiojo iki 
atbėgo gaisrininkai.

------- r
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS PIE
TINĖJ ALASKOJ

SEATTLE, Wash.—Spa
lių* 24ni.- įvyko didis žemės 
drebėjimas pietrytinėj Alas- 
koj. Nutraukė komunikaci
ją ir namus sudrebino. Spė
ja, kad stipriausias drebėji
mas buvo Pacifico vandeny
ne, Alaskos pakraščiuose. 
Sako, kad drebėjimas buvo 
jaučiamas nuo 8 vai. iki 
10:30 vai. rvto.

“BUVAU DANGUJ,“ SAKO 
GYDYTOJAS

CAMDEN. N. J. — Dr. 
Oscar J. Grumbrecht, 59 m. 
amžiaus, buvęs per 30 metų 
chirurgu apsirgo širdies liga 
ir gulėjo ligoninėje. Kadan
gi jis buvo blogame padėji
me,-tai prie jo nuolatos sto
vėjo slaugė.

Spalių 24 d.tuoj po vidur
nakčio gydytojo širdis nu
stojo veikus. Slaugė jam da
vė oxygeno, bet negelbėjo. 
Tada pašaukė kitus gydyto
jus, kurie davė daugiau 
oxygeno. Po kiek laiko li
gonis pradėjo krutėti. Jo 

t pulsas pradėjo plakti, ir

SUSEKĖ SU0KAI3T NU
VERSTI VAIKĄ KĄRA

MŲ Z

BUCHAREST, Rifrnuni- 
ja. — Mirus Karaliui Ferdi
nandui, šioje šaly kilo nera
mumai dėlei sosto. Ištremta
sis Ferdinando sūnus Prin
cas Carol' pasiryžo atgau
ti sostą if savo Simų, 6 me
tu, karalių Mike nukariina- 
voti. Susekę Carol’io planus, 
valdžia visoj šaly paskelbė 
karo stovi. Kariuomenei į- 
sakyta saugoti visus valdiš
kus namus ir sukilėlius areš
tuoti.

Sukilimo planus susekė 
areštavus finansų sekreto
riaus pagelbininką, pas ku
rį rasta daug kompromituo
jančių laiškų.

Premjeras Bratiano pasi
ėmė ^šalies valdymą į savo 
rankas ir veikia kaipo dik
tatorius.

Princas Carol,-.. palikęs 
Žh'iomt ?r ^nųT?l$2Ž> nfefariš 
buvo pabėgęs ir raštu savo 
tėvui Ferdinandui pareiškė, 
kad jis išsižadąs sosto. Jo 
rezignaciją karalius Ferdi
nandas priėmė, ir todėl po 
jo mirties sostas teko 
Carol’io sūnui.

LONDON. -— Buvęs An
glijos prem. Lloyd George 
kalbėdamas Tautų Lygos li
nijos mitinge pasakė, kad 
būsiantis karas bus daug 
baisesnis ir žiauresnis negit 
1914 m. Tautų Lyga būtinai 
turi imtis priemonių, kad 
privertus valstybes nusigin
kluoti,“ sako Georgek. Ru
sija, kaipo vieha iš didžiau
sių šalių, naujame kare, jen- 
gu tik šis pavojus nebus pra
šalintas, loš svarbią rolę.
'• Toliau jis saku, kad paą- 
kiitiumnič Tautų Lygoš ‘po- 

I sedv nemažai ugnieš' irTcerš- 
to parodė mažosios fdtltelės.

LENINGRAD, Rusija. — 
Girtuoklius gydo hypnotiz- 
mu. Tūlas prof. Bechteriev 
surenka būrį girtuoklių, už- 
hypnotizuoja juos laikyda
mas ranką arba koją aukš
tyn, ir duoda jiems pamo
kinimų “niekados negerti,“ 
ir tą liepia kartoti per mėne
sį. Po to, sako girtuokliai 
nuo “vodkos“ šalinasi.

MASKVA. Rusija. — Sc 
vietų bolševikų karo teismą 
teisė du broliu, Vladimir i 
Cyril Prove, ir jų svainį Kc 
repanoff. buvusius Rusijc 
milionierius

Bolševikų teisėjas M. Ų] 
ridi nuteisė mirtimi neva u 
teikimą slaptų žinių Brit 
ambasadai Maskvoje. Prie 
juos tikrų įrodymų nebūvi 
Taipgi kartu su jais teise i 
Podrezkoff. aviacijos oficii 
riii ir Nanoff, karo minis 
tėvijos raštininką. Abu gi 
vo po du metu kalėjimo.

Prove broliu verkdan 
prašė pasigailėjimo, bet žį 
delis Ulrich atsakė: “Ištal 
mė neatmainoma ir apeliui 
ti uždrausta.”

Neseniai liolševikai pas 
skelbė, kad jie nfirties baili 
mę panaikina, bet matyt ti 
ant popiero, nes po to pas 
skelbimo jau keliolika 
šaudo.

20,991333 ĄU
IKI LIEPOS MĖNESIO —

WASHJNGTON, D. C.— 
Biuras viešų kelių praneša, 
kad Jungt. Valstijose per 
pirmus derinius mėnesius 
1927 m. viso buvo užregis
truota 20,991,333 automobi
liai: Šįmet automobilių skai
čiuspakilo 1371.578. ' 
rp ’MttRs. vglst. sieke 697.404;• 
Conn, 262.035.

VYRĄ, Už PAAILGINIMĄ 
SUKNELĖS, PATRAUKĖ 

TEISMAN
JERSEY CITY, N. J. — 

Vyras nepakentė; madų, o 
ypač trumpų suknelių. J. 
Spratt mylėjo ilgas, o jo 
žmona trumpas. Kuomet ji 
nuėjo gulti, tai vyras Spratt 
paėmė jos suknelę ir pailgi
no. /\.nt rytojaus užvirė tik
ras pragaras. Nubėgo pas 
teisėją ir apskundė savo vy
rą už varžymą jai “laisvės.“ 
Bėdos su “modemistėmis.“

JONAVOJ SUIMTAS 
KOMUNISTAS 

Rugsėjo 23 d. policijos jm 
stangomis Jonavoj suimti 

[žinomas komunistas Vech*

PETLUROS UŽMUŠĖJAS 
IŠTEISINTAS

1 **

Publika Išgirdus Teisėjo Nuo
sprendi Kėlė Didžiausias 

Ovacijas.

PARYŽIUS, Spalių 27.— 
Samuel Schvrartzbard, Rusi
jos žydelis buvo teisiamas už 
nužudymą generolo Simon 
Petlura, ukrainiečių vado. 
Tai buvo skandališka byla. 
Priėjo net prie .kumštynių. 
Sclivartzbard prisipažino 
prie kaltės ir sakė, kad jis 
nužudęs Petliurą atkeršiji
mui už ruošiamus pogromus 
prieš žydus Ukrainoj.

Kuomet teismas Sęhwartz- 
bardą išteisino, tai publika 
kėlė didžiausias ovacijas ir 
šaukė “Vive La France“ ir 
“Vive Schvvartzbard.“

Bolševikai sušau 
dedu broliu

ŠALIŪNO ŠEIMYNOS 
NELAIMĖ 

Pavojingai Sužeidė Dukterį 
ir Juodu

“Garsas“ paduoda, kad 
spalių 25 d. gavo anglų laik
raščių iškarpas,' kuriose ap
rašo Susi v. Centro Sekreto
riaus J. B. Šaliūno šeimynos 
nelaimę.

Šaliūnus einant skersgat
viu. Market ir Wells Avė., 
Spalių 22 d. sužeidė auto
mobilis, kukiuo važiavo Da
na Edvvards. šaliūnų duktė* 
rei Dolorei skaudžiai sulaužė 
galvutę, ir yra maža vilties 
pagyti., Lengviau sužeidė 
p-nus Šaliūnus. Mažiausia 
duktė. 3 metų,' nešama ąnt 
•rankų išliko sveika.

!
 Reiškiame Šaliūnams gi
liausioj užuojautos.

vėjo pne jo, lovos paklausė:» ---------------
“Kur aš esu?“ “Tamista esi I P0UCISTAS GAVO KALĖ- 

i ligoninėje,” vienas iš gydy-Į 
tojų atsakė. “Aš buvau dan-} 
gfcje: mačiau angelus,“ sakė^bridgio policistu, buvo tei- 
Dr. GmmbrechC— .siamas už važiavimą auto-

Bar penkias valandas pa- ’ mobiliu būdamas girtu. Prie 
gyvenęs Dr. Grumbrecht mi- į kaltės- prisipažino, vTeisėjas 
rė. Po b) jau. jokiais vaistais jį pasiuntė ant 30 dienų į 
jo nebeatgaivino. kalėjimą. - I

DEPORTUOS NEPILIEČIUS 
PO PENKIŲ METŲ

HARTFORD, Conn—Ad- 
dison P. Munrųe iš.Provi- 
dence, R. I., generalis guber
natorius Generalės draugi
jos, kalbėdamas metiniame 
Connecticut draugijos mi
tinge, spalių 25 d., pareiškė, 
kad svetimšaliai, kurie gyve
na šioje šalyje turi būti .de
portuojami, jeigu jie laike 
penkių metų gyvenimo ne- 
išsiima pilietybės popierų. 
Jis taipgi stovėjo už suvar
žymą ateivybės. Taigi gali
mas daiktas, kad tokie šimto 
procentiniai patri jotai ir va
ry sis prie to kad svetimša
lius dar labiau suvaržius.

TRINIDAD, Colo. — An
gį ekasių streikui galo nesi
mato. nes kompanijos apsi
statę policija nė nepaiso dar
bininkų reikalavimų. Beveik 
kasdien įvyksta darbininkų 
su policija susirėmimai. 
Streikininkams padeda ko
voti ir jų moterys. Spalių 
Spalių 24 d. sfreikieriai su
laikė streiklaužius. Atbėgus 
|x>licija pradėjo pikietnin- 
kus vaikyti. Pasipriešinu
sieji buvo sukruvinti ir nu
vežti į kalėjimus. Tarpe vy
rų buvo moterį] ir vaikų.

Kadangi streikieriams va
dovauja aidoblistai, tai yra 
maža vilties ši streiką laimė
ti. '

NORI APTAKSUOTI TRUM. 
PAPLAUKĘS \

•„ MANILA. —, Philippinų 
Legislatūroj įnešė bilių, kad 
kiekviena trumpaplaukė bū
tų aptaksuota ir mokėti] ne
mažiau $15 kasmet. Barbe
nai kelia skandalą, bet val
džia nepaiso ir sako, kad Fi- 

„ lipinu rasė yra daug bran
gesnė negu barberių biznis. 
Reprezentantas Azanza sj, 
kb, kad merginos mtėjo’per 
toli. Reikia įstatymų, kurie 
sąilaikytu tą kvailybę.

TEISMAS GAL UŽDRAUS 
DEGINTI KNYGAS 

CHICAGO, III. — Majo
ras "VVilliam Thompson pa-

MTOMOBIUAI reiškė, kad jis visuose kny-' akys visai atsidarė. Pažvel 
gynuose padarys kratą ir ra- Ij 
dęs pro-Britų knygas išmes 
ir sudegins. Tuoj du advo
katu padavė teismui petici
jas reikalaudami uždrausti 
majorui imtis cenzoriau^ 
darbą.4 Galimas daiktas* kad 
teismas tą padarys, nes ma
joras išmetęs pro Britų, vė
liau ras pro-Prancūzų. pro- 
lietuvių ir 11 : • <

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, Spalių 26. — Puikiau
sias Italijos laivas “The 
Principessa Mafalda,“ ku
riuo veže iš Italijos Brazili
jonv ir Argentinon apie pus
antro tūkstančio pasažierių, 
pereitą nak'tį nuskendo neto
li Brazilijos krantų.

Spėja, kad laivas buvo už
plaukęs ant uolos ir susikū
lęs nuskendo.*

Davus signalus skęstan- 
tiems pribuvo pagelbon.

< Pranei jos laivai.
Sako, kad apie 1,000 pasa- 

fŽierių išgelbėjo, o apie 500 
pasažierių bus žuvę. _

Šis laivas buvo vienas iš 
greičiausią Europejiškų lai
vų. Plaukiojo iš Genoa į Rio' 
Janeiro ir Buenos Aires. 
Nuskendo arti Abrolhos uo
lų, 30 mailių pietrvtuose 
nuo Baleine ir apie 40 mai
lių nuo Caravellas pakraš
čio, pusiaukely tarp Brahia 
ir Rio Janeiro.

Beyielinę žinią apie nelai
mę gaVo kiti ląi&af Y -17 vai. 
vak. ir kad nuskendo boile
riui ekspliodavus 11 vai. 
nakties.

Pribuvo pagelbon ne tik 
Pranei jos laivai, bet ir Bri
tanijos.
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Kratos IrsuėmimaL Svar-Ministeris

Pakliuvę į tas 
balsuoti neturi'tri-

“JUODOSIOS” KNYGOS
Tautos atsiklausime bal

suoti nugali tie, kuriems 
teismo sprendiniais yra at
imtos ‘arba susiaurintos tei
ses, t. y., teisino nubausti už 
vagystes, suktybes, plėšimus 
ir kitas nusikalstamus dar
bus. Teįsingumo ministeri
ja pasirūpino išleisti dvi sto
ras knygas žinių apie nu- 
smerkt uosius. pradedant

kuriose- abėcėlės 
tvarkoje surašyti visi nuteis- 
lieji už didesniuosius nusi
kaltimu 
knygas,

rytos. Likviduojami lietuviai 
skautai. Laukiama formalumi 
pogromo. ; | ‘"

“Kauno “Lietuva’? paduo
da, kad lenki! valdžia lietu
vių pogromą Vilniuj ir pro
vincijoj pradėjo naktį Į spa
lių m. 5 id. Viešosios ir slap
tosios policijos būriai užplū
do visų žymesnių vietos lie
tuvių veikėjų butus ir iš var
tę juos iš lovų padarė nuo
dugnias kratas, o kai kur ir 
suėmimu.

— Alytaus apskrity, 
paminėtos vie.tos yra 

bažnytkaimiai, išskyrus Jo
varą, kuris yrą kaimas.

10 MĘ.TŲ VALSTYBĖS JU
BILIEJAUS REIKALU

Šiaulių Sąjungos prezidiu
mas pranešė rietu šauliams,, 
kad ruoštųsi prie iškilmingo 
Valstybės jubiliejaus 10 me
tų paminėjimo. Be to, šau
lių sąjungą nutarė leisti 16 
vas. 1928 metų atatinkamą 
jubiliejui leidinį. Leidimo 
projektą pavedė paruošti 
Šaulių Sąjungos sekretoriui 
p. A. Marcinkevičiui.

10 NAUJŲ PAŠTO 
AGENTŪRŲ

KAUNAS. — Paštų vai 
dyba žada spalių mėnesį ati
daryti naujas pašto agentu 
ras šiose vietose: Kartiniu 
kuose. Vilkaviškio aps., Bą 
gotojoje Vilkaviškio apskr. 
Čedasuose Rokiškio apskr. 
Jovaruose Mariampolės ap. 
Koutauriuose Telšių apskr. 
Kriaunose Rokiškio apskr. 
l’erlojuj. Stulgiuose ir Žvin 
giliose 
Visos

11-IX-27.
Gerbiamasai Tamsta, malonė

kite Tamstos mums parašyti 
keletą žodžių, kas jums sutei
kė klaidingų žinių apie minė
tu 80 dol. pinigus.

Stepas Tamulevičius”

DAINININKĖ KATKAU S- 
KAITĖ IŠVAŽIAVO 

ITALIJON
KAUNAS. — Šiomis die

nomis, dainininkė p-lė Ona 
Katkauskaitė, ' amerikietė, 
pasižymė j usi koncertuose 
laikinio je sostinėje ir pro
vincijoje, išvažiavo ilges
niam laikui Italijon.

TURTŠKIAT (Krosnos v. 
Marijam, apsk.). Čia yra 
degtinės monopolis, kuri lai
ko žydas — stendelis. Kada 
jis nori, tai jį atidaro, kada 
norL— uždaro, *t|upa” taip
gi kiek nori, nors kaina val-

atrirai. provokubją'susiremi- 
mus. Lenkų organizacijų 
vadai ruošia prieš Lietuvą 
mitingą.;’ Vilniuj eina gan
dai, kad. . po mitinga prieš 
lietuvius* ir claf likusias jų 
įstaig?Įs bus šuoŲganizųėtas 
fojanaliitiš pogromas įsu lan
gų rdaūžyiųų irj vĮsaas'kitais 
priedais. '? '

Viso krašto lietuvių tarpe 
— didelis susierzinimas ir > >
pasipiktinimas.

—
PROGRESUOJANTIS 

MIESTAS 
PASVALYS. — Šh mies

tas guli prie Mūšos upes, per 
kurią pastatytas didelis gra
žus gelžbetoninis tiltas. Sta
tytas Bii-žų apskrities savi
valdybės lėšomis ir kainoj a 
108,000 1.

Pasvalys pirmą kartą 3a- 
įvo gyvavimo istorijoj susi- 

Ant- 
ra naujiena — tai cementi
niai šaligatviai, kurių pir- 
miaus irgi nebuvo.

Taip pat ir miesto gatvių 
grindimas jau eina gan spar
čiu keliu. Šį darbą vietos sa
vivaldybė atlieka savo lėšo
mis.

Pasvalyje namų statyba 
eina irgi plačiu tempu. Šią 
vasarą pastatyta keliolika 
didesnių bei gyvenamųjų 
namų.

oždžiu. Pasvalys žengia 
pirmyn, ir duoda gerą pa- 
vvzdi kitiems.

IŠSIUNČIAMI Į KONCEN
TRACIJOS STOVYKLĄ

KAUNAS. — Karo ko- 
Imendanto parėdymu, į kon- 
jcentracijos stovyklą išsiun
čiami šie asmenys: studen
tai Liūtukas Česlovas ir v
Ki •vgeris Motiejus visam 
karo stovio midui, tai}) pat 
Valentą Petras. Šisai jau 
kartą buvo išsiųstas į kon
centracijos stovyklą. Be to, 
į koncentracijos stovyklą iš
siunčiami Mačiulis Jonas 3 

j menesiams ir Cezaris Pet

rauskas dviem mėnesiam.

gOOF. VOLDEMARO ATSI 
®SVEIKINIMO TELEGRA- 
|gA; MA MUSSOLINIUI 
^■SfckUNAS.

^pirmininkas ir užsienių rei- 
f*-kalu ministeris prof. Volde- 
g maras, išvykdamas iš Itali- 
gį jos, pasiuntė italų ministe- 
S^riui pirmininkui Mussolini 
® ’iokią atsisveikinimo telegra-

“Apleisdamas šventąją I- laukė elektros šviesos. 
talijos padangę, prašau Jū
sų Ekscelencija priimti ma- 

į^'no giliausios padėkas par 
reiškimą už nepaprastą vai-.

t šingumą, kurį patyrėme bū-’ 
ra darni Italijoj. i
|< Įstabią fašistinės Italijos \ 
B* žygiu atsiminimai, vado-’: 

vau jaut josios Duce~rdidin-\ 
t' gąją ateitį, pasiliks- amžinai 
& 'neišdildomi.

Tegloboja Dievas gražia ir\ 
didingą šalį ir apsaugo jo- 
sios kilnųjį Duče.

£ ' Prof. ’A. Voldemaras^’
Min. Pirmininkas. Užsie-

V niu/Reikalu Ministeris.”

a 11 rrw w į| h
; ' ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai .užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas______20a.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas, tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jezuįtas Feliksas Cozel______________ - . • ■ '-dlta.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8e.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninis- 

. me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kųn.
V. Kulikauskas___________________ _________ ~____________ 15®.

BEN-HUĖ—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė JO-7' 
nas Montvila .________________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^ojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Ajierikoje. Parašė Kvm J. Tumas______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
, apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________40c.

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai-gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimp atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

? •

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45c.

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- 
! rykas te galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus, 
j r Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________1.00
PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P.- Žadeikis.___________________ ______________________ 75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L._________________________________________ __ 15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____________ ____________________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a ' _________________________________ .—15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas -------------------------------------------------- 50c.

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saūrusaitis 25c.

GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio____________________ _50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS............................................. —25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje___________ ____________ ;________________ _________ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ___________________________50c.

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus______________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas__________________________________________50c.

; BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis________________ 50c.

; LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas _.40e.
Z . ■

ĖMĘS IR KALBĖK; Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė-Juozas V. Kovas. Kaina______________ .__________________ 30c.

KLAIPĖDA. — Klaipė
dos krašto žmonės labai, 
mėgsta organizacijas ir dau
gelis joms priklauso. Vieii 
Klaipėdos mieste yra net ke
letas kultūriniu lietuviuw * *■ 
draugijų. Kiekviena jų tu- 
ritsavo tikslus ir dirba nau
dingą darbą. Čia paminėsi
me tik Klaipėdos katalikų 
draugiją“ Betni ją.” Ši.dr-ja 
turi savo valgyklą ir bažny
tinį chorą. Valgykloje val
go daug Klaipėdos miesto 
lietuvių, o chore dalyvauja 
gražus Klaipėdos katalikiš
kojo jaunimo būrelis. Cho
rui vadovauja pasižymėjęs 
konservatorijos mokinys p. 
Stepas Sodeika. Choras gie
da ne tik bažnyčioje, liet 
kasmet surengia ir vieną ki
tą pramogą. Vieną tokių 
pramogų jau spėjo surengti 
šį rudenį. Pirmiausiai/‘Bc- 
tanijos” valdybos vardu, pa
sveikinimo žodį tarė p. Ja
sinskis. Po to* choras padai
navo keletą harmonjngų dai
nelių. Bendrai “Betanijos” 
vadovai esti gražios nuotai
kos ir malonūs. Tokį pat įs
pūdį padarė ir šis paskutiny
sis, surengtas “Ryto” salėje 
šiomis rugsėjo mėnesio die
nomis. * :1
* • ♦ r '

f • - »

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---------------- 10e.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis....15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vasys.—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c..

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kum M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais_________________________________ $1.00

. POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___________________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko "_____________ 15c.

EGLE, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_________ 5 00
ŠIŲ NAKCELY________ ’________________________________________30c.

SIUNTĖ MANE MOTINĖLE ___________________________^_20c.

VAI AŠ PAKIRSČIAU _____________________ -________________ 20c.

UŽ ŠILINGĖLĮ ______ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________________ 10c.
LIGHO (latviška) _____________  10a.

GILIUKINOAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ___________• _ __ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas_______________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis________________46c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas________________________________ 10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. §irvintas_30e.
VISI GERI-^Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. TOe.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- 

*■ nas Tiatrvydas______  10c.
KILOTO DUKTĖ—5 veiksmų dramą. Vertė Jonas Tarvydas____35c.

DRAMOS: 1} Germena; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas 
, jL '4 aatų; parašė Jonas Tarvydas * __________ 65a

VAIKŲ TEATRAI;dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai- 
j 3)'Pasakyk mano laimę; Surinko S. K,ŪD. ir N- 15a.

VAIKŲ TEATRAI: dalis H: 1) litirsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N. ____________15a

J £ l(MBAKNYGt8 ►
PULKU ipir BXUvN^W’’ spanda. Odas apdarais «£50 ir ts.58 

n Siųędairi. tižsaliyĮrim affią pinigus, visuomet adresuokite taip: 
", »4a»i»i»ZA8 . ' N,
o, jlioadvas South Boston, Mus.

1925 metais- Montello, Mass., 
rinkome aukas dėl Marcinko- , 
jiią bažnyčios. Vincas Tamu
levičius visas aukas ir pasiun
tė NĮareinkoniiĮ , klebono var
du.: ■ Kadangi taįp nega- 
to J į&gakymo, tai ‘ kai I £urie 
žmbheš pradėjo'įtarti Tamule- 
vičin, kad būk jis surinktas 
aukas sunaudojo į savo reika
lams, o kiti įtarė net kįelįoną, 
kad nedavė atsakymą.’ Taigi 
vienas iš aukotoją kreipėsi pas 
parapijos komitetą ir gavo to
kio turinio atsakymą?
“Gerbiamieji Aukotojai Mar-' 

cinkonių parapijonai Ameriko
je: 'į

“Šiuomi kreipiuos’aš Anta
nas Tamulevičius ir Stepas Ta- i 
mulevičiu* į jus gerbiamieji | 
mūsų parapijonai tikslu dėlei 
jūsų prisiųsto laiško ant vardo 
Kleopo Tamulevičiaus iš Zar- 
vykų apie aukuotus pinigus 
dėl Marcinkonių- bažnyčios 80 
dolerių. Nežinome iš kur jūs 
išradote tokią žinia, kad būk 
tai kun. A. liukas gavęs 80 dol. 
nepranešė parapijai. Ši jūsų ži
nia yra neteisinga, ir vlršminū- 
ti pinigai (80 dol.) yra sunau
doti dėl Marcinkonių bažny
čiai pirkinio reikalir rų daiktų. 
Už tuos pinigus buvo atnaujin? 
ta viena paauksuota r onstran- 
cija, paauk: inta trys kielikai, 
trys stuJa- i-upirko ir už liku
sius šutais? senas stulas. Ve
nų žodžiu jūsų prisiųsti pini
gai liko sunaudoti 1925 metais 
dėl atnaujinimo puikiausių 
daiktų Marcinkonių bažnyčio
je. JPrie to kun. A. Bukas at- 

. laikė ant jūs intencijos dvejas 
• šv. Mišias ir apie jūsų pinigus 

ir jų sunaudojimą buvo pa- 
. skelba iš ambonijos, vardais ir 

pavardei-), kas ir kiek aukavo 
. ir kiek iš viso. .Jums-gi kun.

A..Bukas buvo rašęs, kad gavo 
. pinigus ir širdingai dėkojo pa- 
( rupijos vardu ir mums parapi

jos komitetui buvo ir yra žino- 
, ma. kad;minėti pinigai yra su- 
> naudoti dėl Marcinkonių baž

nyčios reikalų. Pas mus yra 
vedama parapijinė kasos kny
ga kurioje įtraukta pajamos ir 
išlaido.

Šiuomi širdingai dėkojame 
už aukas ir pasiliekame turė
dami vilti, kad ir toliaus mus 
palaikysite savo aukomis.

Su pagarba.
Parapijinio komiteto raštve- 

dvs

Kratos padarytos pas . 
“Ryto” draugijos pirniiuin- 
ką kun. Kraujeli, seminari- ] 
jos direktorių kun. Čibirą, • 
seminarijos ir gimnazijos 
kapelioną kun. Taškūną. ži
lagalvį seneli mokytojų se- , 
minarijos garbės direktorių 1 
Kairiūkšti, šv. Kazimiero 
draugijos pirmininką kun. 
Bieliauską, mokytojus Kala- ■ 
ziją, Aleksą, kun. Raštutį . 
ir kitus. Kunigų Taškinio 
ir Raštučio bntai užantspau
duoti ir užplombuoti ir s:^- L 
goja nū policijos.

Suėmimų, pačios lenku 
spaudos pranešimais, pirmą 
naktį padaryta 20. Suimti 
mokiniai Leskevičius, Vaitu- 
lionis, Sachackis, mokiniir 
bendrabučio vedėja Žukaus
kaitė, zitiečią draugijos pir
mininkė, Vytautas Kairiūk
štis (suimtas gatvėj, nerei
kalaujant visai dokumeetii. 
už tai, kad kalbėjo lietutis- 

' kai), Mykolas Stankevičius, 
Gorodsierius, Aleksa, gimna
zijos sekretorius Budrevi- 
čius ir kiti. Senelis Kai- 

jriūkštis buvo suimtas, bet 
j vėliau paleistas. Provinci- 
į joj suimta daug kunigų ir 
ūkininkų. Suėmimai buvo 
tęsiami visą spalių m. 5 ir 
6 dd., tačiau suimtųjų skai
čius tuo tarpu nežinomas.

: Kartu lenkų valdžios buvo 
išleistas įsakymas, kuriuo 
uždarytos Vilniaus ir Šven
čionių “Ryto” - švietimo 
draugijos, Vilniaus lietuvių 
mokrtojų seminarija ir 42 
mokyklos, iš jų 18 Lydos 
apskrity.

Kalbama taip pat. kad 
bus likviduota Vilniaus lie
tuviu skautų organizacija. 
Skautus Vilniaus skautų 
centro vadovybė, įšėlusių 
lenkų šovinistų verčiama, 
per dideliu “litvomanišku- 
mu.” Per kratas keliose vie
tose paimta nesenai pasiro
džiusio “Vilniaus Skauto” 
1 Nr., kuriam Vilnius pa
vadintas Lietuvos sostine.

Lenkų valdžia savo žygiais 
tiesiog didžiuojasi. Su ciniz
mu prisipažįstamą, kad 
represijos prieš lietuvius e- 
sąs kerštas už tariamąsias 
lenkų kančias Lietuvoj ir 
kad tai esą daroma Pilsiuls- 
kip įsakymu. Valdžia grasi
na. kad “jei Lietuvoj len
kų persekiojimai nesiliau
sią,” tai lietuvių švietimo L 
įtaigos Vilniaus krašte bus 
šulikviddbftw visos, oznnes- 
merus lietuviams teks sėdė
ti Lnkiskiuos. Brūlcią, gir
di. pagaliau su lietuviais 
baigti. •

į P. MUSSOLINI’O ATSAKY. 
MAS Į ATSISVEIKINIMO ;

TELEGRAMĄ
Lietuvos ministeris pirmi- j 

|| įlinkas profesorius Volde- 
Į* ’ maras yra gavęs iš Italijos 

ministerio pirmininko Mus- 
solini tokio turinio telegra- 
mą:

B “Jo Ekscelencijai prof. A. 
Voldemarui. Lietuvos Minis- 
toriui Pirmininkui ir Užsie- 
nių Reikal ų - Ministeriui, 

ĮBh Kaunas.
Širdingai dėkoju už ypa- 

tingai malonius pareiški- 
ėmus, Tamstos padarytus iš- 
vykstant iš Italijos. Savo 

I:-, simpatijos jausmams.' pa
tvirtinti esu laimingas kon
statuoti, kad Tamstos buvi- 

: tpas mūsą šalyje paliko ko-
geriaūsią įspūd-į ir malonu 

f ' atsiminima mūsą tarpe. Jla- 
H? lonėkit priimti. Pone Pirmi- 

niūkė, mano ypatingai auk- 
U šios ir draugingos pagarbos 
r., pareiškimą^ ir prašau svei- 

kinti ponia Voldemariene.
Mussolini

I
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LIETUVIAI!!

Iš Vilniaus praneša, kad 
paskutinis “Vilniaus Aido” 
numeris sukonfiskuotas už 
straipsnį “Garsiai šauk lie
tuvi!” kuriame buvo ragi
nama pranešti spaudai len
kų daromas skriaudas lietu
vių mokyklose. Paskutiniu 
laiku okupuotoje Lietuvoje 
lenkai visu smarkumu pra
dėjo terorizuoti ir uždarinė
ti lietuvių mokyklas. Šven
čionių apskrityje iš pernai 
buvusių 80 liet, mokyklų šie
met paliko tik 36.

KAZIMIERO BUZOS vardu. Lietu
vos Pasiuntinybės Vašingtone. 1922 m. 
gegužės mėn. 4 d. išduotą pasą Nr. 
14567 laikyti neturinčiu vertės ir ra
dus jį pasiųsti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui, 15 Park Row. New Yorke.
- -------------------------------- ------------- —~
PAIEŠKAI’ brolių: Antano ir .Tono 

Budavičių, kurie gyvena Brooklyne, o 
aš. jų sesuo EI. Budavičintė gyvenu 
Lietuvoj. Ketvirti metai kai jokių ži
nių nuo jų neturiu. Prašau jų pačių 
ar žinančių apie juos atsiliepti šiuo ad
resu : Elzbieta Budavičintė. (po vyru 
-Tnšienė). Šiaulių apsk.. Šiaulėnų vai. 
k. Pultinai.

vo nuvaryta į už 8 klm. e- 
sančią stotį, iš kur buvo' nu
vežtą 1 Vilnių ir pasodinta 
ne į arešto namus, o Lukiš-

OKUPANTAMS IR BEPRO
TIS ATRODO LIETUVIŲ

‘ f “ŠNIPAS”

“Žvcie Ludii” praneša a

.čius ir p. Ciplijauskas, į sek
retoriatą — stud. ’V. Jaku 
eionis.—

KAINOS ItAIVAKORČIŲ Į* 
KLAIPĖDĄ 

Tręšia klesa-------------$107.00
Ten ir atgal tiktai—4181.00 

Turistinė III klesa —..$117,00
Ten h* atgal tiktai—$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

Po visų pranešimų suva
žiavimo dalyviai vyksta į iš
kilmes prie karo muziejaus, 
kur sudedami vainikai prie 
paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Suvažiavimas 
dar eina. “Lietuva”

pie tokią charakteringą len- kių kalėjiman, į vieną kame, 
kų valdžiai “klaidą.” Kaž- ’rą su kriminalištėmis, kurių 
koks beprotis giminių į ligo 
ninę, 
ir pabėgo.. Atbėgęs prie už 
miesto esančių naujai išsta
tytų fortų. jis pradėjo kan
džioti dantimis Spygliuotas 
fortų dvoras. už ką sargybų 
čia pat buvo suimtas ir kai
po-“lietuvių šnipas” nuga
bentas į Lukiškįo kalėjimą. 
Giminių įtikinėjimai, kad 
jis sergąs proto liga, negel
bėjo ir po ilgų tardymų buvo 
paleistas tik pristačius iš 
gydytojo “šnipo” ligos isto
riją.

PAIEŠKOMA
DZIGMANTAVICIUS, Jonas, kilęs iš 

Panevėžio miesto, Amerikon atvykęs 
pirm 30 m., gyvenęs New Yorke ir ki
tuose miestuose — eina gandai buk 
jau esąs miręs — giminėms norėtųsi 
apie jo padėtį arba palikimus žinoti.

PLEKAVIčIUS Jonas, 'dar 1922 
gyvenęs VVaterbury, Conn., dabar gi
minėms adresas nesąs žinomas — no
rėtų žinoti

’MIARPILDAS, Jonas, gyvenęs New 
Yorke, Ir- vėliau Neiv Haven, Conn., 
bet kur dabar jis yra.,žinių nėra — 
ieško sesuo.

PABEDINSKAS, Benediktas, kilęs iš 
Naujamiesčio, Panevėžio apskr.. gyve
nęs apie Čikagą ir Kanadoje — nuo 
1920 m. jokių žinių gimines beturi.

DIKTONIS (DIKTANES) Antanas, 
mirė Blissville. N. Y., ir paliko nfflia- 
žą turtą. Jo turto apsaugojimu Ge
neralinis Konsulatas rūpinasi ir gimi
nių atsišaukimo arba jų tikslių adre
sų pranešimo laukia.

ŽIUPSNIS. Pranas, iš Lietunos iš
vykęs ».dar prieš karą, ilgesnį laiką 
dirbęs geležies dirbtuvėse IVilson. I’a., 
ir apylinkėje.

ČIAPAS. Simas, iš Lietuvos išvykęs 
1908 m., prieš karą gyvenęs Forest 
City, Pa., ir kitose Pennsylvanijos val
stijos dalyse. Ieškoja motina.

KRUTKEVIČIUS. Jurgis, iš Lietu
vos .išvykęs prieš apie 20 metų tam 
atgal ir gyvenęs McKinley. Me. Pas
kutiniai laiškai Lietuvą pasiekę iš ka
riuomenės.

KAZAKEVIČIUS. Leonardas. Ameri
kon atvykęs dar prieš karą ir gyve
nęs Providence. R. I.. bet kur jis da
bar — giminėms nežinoma.

Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašoma atsiliepti šiuo ad
resu : LITHUANTAN CONSl’LATE 
GENERAL. 15 Park Row. Neiv York, 
N. Y.

“POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov.
“LITUANLA” :______ Upk. 22
“POLONIA”____ Gruodžio 6
“ESTONIA”__ Gruod. 22

šia Rymas* jog Vilniai 
riją tapo pokmizapijos 
du, kuris leidžia sau i 
sąžine neteisybės 
skriausti lietuvių kat 
visuomenę. “ Vt7«. ,Ą\

ten būta į 10-12 asmenų. Ka- 
bet pakeliui išspruko 'Įėjime jai bebūnant, ji vari

nėta į darbą: keturias die
nas plovė kalėjimo baltinius, 
po 30 poru kasdien. Po ke
turių dienų nusilpo taip, jog 
gydytojas konstatavo jos ne
tinkamumą tam darbui. Po 
to kalinė buvo priversta bal
tinius lopyti ir tą darbą dir
bo jau iki galo, bijodama, 
kad nebūtii vėl priversta 
skalbti.

“Žycie Ludu” už praneš
iną apie mokytojos kalinimą 
buvo sukonfiskuotas.

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 vary kliu garlaiviais: 
New York (naujas), Ham— 
burg, Deutschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai- - 
vai: Cleveland, Westphalia, 
rhuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha-/ 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europines kelionės , 

“$20370041 Nc^YotFoJ 

Kauną ir atgal
(Karo taksai ekstra)

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitės pas: 

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine. .

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

lietuviškai per pus lenkiškai. 
Paskelbus tą parėdymą baž
nyčioje kilo didelis verks
mas ir triukšmas. Adutiškio 
parapija yra grynai lietuviš
ka; lenkiškai meldžiasi tik
tai — gelžkelininkai. polici
ja, atsiųstieji lenkų moky
tojai ir keletas mažų gudų 
sodžių.

Tai jau antras lietuvius 
skriaudžias Arkivyskupo.pa- 
rėdvmas Adutiškiu bažny
čioj. Prieš pusę metų įves
ta lenkiškos pamaldos kas 
trečią sekmadienį^ o dabar 
po vizitacijos perpus. Ten
ka paklausti, ar arkivysku
pas Jalbrzykowskis yra at
siųstas, kaipo tikinčiųjų ga
nytojas, ar greičiau, kaipo 
polonizacijos apaštalas. Jei
gu taip, tai apie tai priva-

Eina sveikinimai. Sveiki
na p. Respublikos Preziden
tas per savo adjutantą, un-to 
rektorius prof. Romeris, 

kalba įburm. p. Vileišis (kaip va
rnietis), kun. Krupavičius — 
rKrikščionių pdmokratų 
partijos centro kom-to var
du, stud. Gabaliauskas — 
“Pavasario” s-gos vardu, p. 
Skipitis — Šaulių s-gos ir 
ūkininkų partijos vardu, gu
dų atstovas -(gudiškai), uni
versiteto studentų atstovybe, 
žemės ūkio akademijos stu
dentai, “Neo Lithuania,”

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas menesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. ' «

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt ir tt

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, jimori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitu Namai, 
Kaunas,< Lithuania. ' *

“ Jordania,” vilniečių 
s7ga “Ąžuolas,” ir 

Vilniečių liet, jaunimo s-ga 
“Vilniaus Kelmas.” Liet, 
un-to stud. “Varpo” drau
gija, stu. ateitininkų zs-ga, 
Liet. Dailės draugija, Liet, 
un-to stud., rusų s-ga.

Ypač karštai buvo sutiktas 
nuoširdus gudų atstovo Svei
kinimas, kuriame jis pareiš
kė, kad lietuviai ir gudai 
neturi Vilniuj vieni antrų 
bijoti, nes lietuvių kovoje 
už. Vilnių gudai visad bus 
pirmieji talkininkai.

Suvažiavimo prezidiumas 
įgaliojamas pasveikint p£ R. 
Prezidentą.

Prasideda centro organų 
ir skyrių pranešimai.

1926 m. s-ga turėjusi 26 
skyrius, dabar tas skaičius 
išaugęs iki 50. Vilniaus i- 
aėjos propagandai sąjunga 
naudoja visas priemones: 
radi o, spaudą, gyvą žodį. 
Šiemet pradėta sistemingai 
informuoti spauda apie są 
jungos veikimą, išleista at
sišaukimai darbininkams, il
ki n inkams, moterims ir a- 
merikiečiams. S-gos vyr. in
struktorius lankė skyrius ir 
šiaip reikalingas vietas, y- 
pač prie demarkacijos lini
jos, kur daug paskaitų lai
kyta lenkiškai. Per šiuos 
metus instruktoriaus skaity
ta 104 paskaitos.

Skyrių atstovai prie savo 
pranešimų iškelia daug ir 
pageidavimų, sumanymų. 
Pageidaujama mokyklose į- 
vesti spec. pamokos anie 
Vilnių ir maldelė su Vil
niaus paminėjimu, rengti 
paskaitas su magiškų lempų 
iliustracijomis, išleisti vokų 
su Vilniaus vadavimo lozun
gais.

VILNIUS: — Spaudos ži
niomis. liętuviškos pąrajR? 
jos Kalesnykų vikaras lietu
vis kun. Norbertas Budrias 
iškeltas Į grynai gudišką pa
rapiją. Jo vieton atkeltas 
lenkas. ' . 'II

KUPO PARĖDYMAS

Ruošėjo mėti. 25 dl^jJSu-
'* A

tiškio klebonas pranešė iš 
sakyklos,- kad pradedant ta 
diena Adutiškiu bažnyčioje 
įvedamos pamaldos per pus

- “ - •— .

Vilniui Vaduoti Sąjunga j pi Vileišis, kun. Krupavi- 
visuotinam savo suvažiavi- 
muLpąsirinko tautos gedulos 
dieną. 13,45 yah sąjungos 
valdybose TŪce-pirmininkas 
kaū. Tumąs Dailės d-jos sa
lone, Kaune atidarė pirmą 
suvažiavimo posėdį

“ * * A? 'J

Tauta jau laisva, 
gerbi kanauninkas, -v ir jos 
dvasia veržiasi gamtos nu- 
statyta kryptimi — į Vilnių. 
Tai, kąs natūralu mes turi
me tik pagreitint. Vilnių at
gausime tada, kada būsim 
jo verti, kada mūsų ten ne
bijos, bet lauks. Šita kryp
timi rengtis ir vra svarbiau- 
sias Vilniui vaduoti s-gos 
uždavinys. x

Giedamas tautos himnas. Liet, un-to stud. žydų korpo- 
Į suvažiavimo prezidiumą racija 
išrenkami Kauno m. burm. stud.

kUDIKiu
(jEROVes sKYRlUy
EHBLAPROpINIMO ' 

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
VARGAI LENKŲ KA

LĖJIMUOSE
VILNIUS. — “Žycie Lu

du” pranešimu, šiomis die
nomis iš Vilniaus Lukiškių 
kalėjimo paleista lietuvių 
pradžios *mokyklos mokytoja 
Elena Seliukaitė. Mokytoją 
lenkų teisino valdžia buvo 
nubaudusi 100 zlotų pabau
dos arba 2 parom arešto už. 
vaikų mokymą vadinamoj 
nelegalioj lietuvių mokykloj 
vienam iš Valkininkų vals
čiaus sodžių. Būdama ne
turtinga pinigų sumokėti ne
galėjo ir policijos pėsčia bu-

> Pieno Pašildymas
S ■ • *
“y- Kad pašildžins pieną iki tinka- 
- mos temperatūros, įdėk, bonkutę į 

’ . ,, indą šilto vandens taip, kad van
duo pasemtų visą pieną. ' Virink, 
bet nužvirink. .Bandant šiltumą, 
užlašink ant rankos. Jei jaučiasi 
maloni šilima, tai kūdikiu tiks. Jei 
pienas perkarstąs, atvėsink, paki- 
šęs po kranu šalto vandens.

ttee Ayrtaie m talkas'
j

amo gyRiairtii |

P! f ’ A
oiSanh jm. 4tiikas tyns 
•ratas fctaąral ir testai ' 
ir sms JsaEtesM^ kad tai 
m ddykaKtan) ras traj

> ■

tfane ngnKariikate Wko> I
topinis atvirai ir hisvai

• pergriMtoi. APR1 *)l

& i

Kūdikio Laikymas Bonkutę 
Penint• ♦ *

. Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant 
kelią laikyti, galvą ilsint ant ran
kos. Bonkutę reikia laikyti per vi
są laiką ir tokioje pozicijoje, kad 
bonkntės gurkly nuolatos būtu 
pieno. Jei taip yra, tai neleidžia- 

. ma orui čiulptis per čiulpuką. 
Duok.kūdikiui progą gerafi sukąsti 
čiulpuką. '

. Penėjimo Ilgis
čiulpimas turi baigtis į kokią 

dvidešimts minutų. Jei kūdikis ri
ja godžiai, atitrauk čiulpuką va
landėlei. Jei kūdikis mieguistas, 
neduok snausti kobneišbaigs bon- 
kutės. Jei to nežiūrint užmigtą 
atimk bor.kutę ir neduok nieko iki 
kitam svkini.

Jei Jūsų Kūdikis Nepenėtas, 
Tai Prieš Jį Stovi Liga

Nežiūrint progreso medicinoje ir 
apšvietor, šeši milijonai musą vai-' 
ką mokyklose yra nędapenėtL Kal
tos daugiausia motinos, nes jos ne
pažįsta pavojaus ženklj. Blogas 
penėjimas yragilus vidujinis daly
kas. Jis pradeda savo mirtiną 
darbą pirfn negu nepastebintieji 
pamato. Blogiausia tai tas, kad-jis 
paliečia visus. Nedapen&tas kūdi
kis labai tinka ligoms. Pavyzdžiui 
džiova bujoja tarpe kūdikių. Ne
būtų taip sunku išnaikinu taip va 
dinamas vaikystės ligas, jei butų 
galimą prašalinti jiedapenėjimą.. 
Kiekviena motina turi apsaugiti 
savo kūdikį dėl jos pačios labo ir 
dėl labo kitų vaikų.

Nedaper.čjimas yra vaisius Ho. 
go maisto. Pridedant Borden’s 
Easrle Pieną į vaikų valgį motina 
gali būti tikra, kad teikia jiems 
tikrą apsaugą.

Nelabai senai moksliški eksneri- 
mentei daryti su mokyklų vaikais 
parodė, kad Eagle^Pienas atžymė- 
tinai pasekmingas gydant* nedape- 
Bciimą. .Vaikai gavę Eagle Pieną 
rodė daugiau progreso, negu penė
ti ra paprastu bonkų pienu. Dau
gelis augo du syk smarkiau. Nes 
Eagle Pienas turi kiekvieną veikė
ją reikalingą vikriai sveikatai

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.
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paprastus prasikaltimus.UI 
siępių įvykiai' jo neintere
suoja, bet užtat prezidento 
ir Towos gubernatoriaus kal
bas jis skaito ištisai.

Toks tai esąs vidutinis a- 
merikietis. Vaizdas gana tei
singas. Mes norėtum mūsų 
skaitytųjų paklausti: koks 
yra vidutinis Amerikos lie
tuvis? Gal katras mūsų skai
tytojas pažįsta tokį. Nupieš
kit.

....$<450 Amerikoje metams .. 

....$5.50 “ . .
onee per week yeariy. .$2450 vienoka

once per week yeariy... .$8.00 Užsieny- viena kart savaitę »et $3.00 
“DARBININKAS” —

West Broadway - South Boston, Mass.
Telephoue South Boston 0620

VOLDEMARO PROGRAMA
— '■ i

• ■ — 

Voldemarą, tai Voldemaras 
nieku būdu negali pasitrauk
ti nuo valdžios. N iekuomet! 
Tokios referendumo pasėkos 
įrodytų tiktai tą, kad lietu
vių tauta dar tebėra tiek ne
pribrendusi ir toki neišma- 
nėlė,- kad nesuprato paduotų
jų referendumui aidimų ir 

 

priseitų arba dalyti kitą re
ferendumą!.. a 
qui vivra, verra!.\. 
nereikia pamiršti^ kad ne 
tauta, bet kariuo 
vė valdžios botagą į rankas 
Voldemarui ir nepartinei 
partijai, nes tik jie temoka 
apginti Lietuvą nuo demo
kratų ir yra pasiryžę įskie
pyti Lietuvoje tikrą demo
kratiją a la Mussolini! Di
dis yra Voldemaras ir jo be- 
partinė partija; visi kiti — 
šlamštai!

6. Prezidentas (Smetona) 
išrenkamas 7-iems metams. 
Ministerių kabinetas su Vol
demaru priešaky yra atsako- 
mingas ne Seimui, bet tik
tai prezidentui. Seimas?.. 
Tai mažmožis! Jei tas Sei- 
mas-parlamentas kada ir 
bus sušauktas, tai bus tai 
parlamentas be parlamenta
rizmo,” nes mūsų valstybės 
gyvenimui parlamentarinis 
režimas netinka..., nes par
lamentarinis režimas neleido 
ir neleis išsivystyti mūsų 
tikrųjų tautos vadų pajėgu
mui (Voldemarams), o tai 
kaip tik prieštarauja mūsų 
tautos demokratinių princi
pų reikalavimams Todėl LiU

1. Nėra Lietuvoje didvy- 
rio-patrioto, kaip tik Vol
demaras ir jo pranašas — 
nepartinė tautininkų parti
ja. Ergo, Voldemaras tik 
tegali Lietuvą valdyti. Kitų 
partijų žmonės, ypač vadai,

? yra egoistai išdavikai!
2. Reikia taisyti senąją 

' konstituciją, bet, pirm tai
sysiant, reika ją sulaužyti.

. Nieku būdu negalima keisti 
konstituciją pirm ją nesu
laužius, nes teisėtu keliu ei
nant, Voldemarui gresia pa
vojus netekti valdžios. Prie 
to negalima prileisti, nes tik 

K Voldemaras ir tautininkai
' yra tikri patriotai; kitų par- 

tijų žmonės yra visi kvailiai 
t- ir išdavikai!

!
3. Referendumas reikia da- 
ryti “atviru, viešu, visiems 
matomu ir girdimu balsavi
mu.” Nenuostabu, jeigu bū
tų net pavardžiųi balsuoja
ma. Tad kiekvieno balsuoto- 

• jo pavardė būtų įrašyta pro
tokole (žinoma Voldemaro 
činovnikų) ir būtų parody
ta, kaip jis balsavo. Tai bū
tų tinkamiausias balsavimo 
būdas,” nes tuomet būtų len- 
gva įbaidvti ir prikalbinti 
visus Lietuvos bailius ir tam
suolius , kad jie balsuotų 
taip, koip nori Voldemaras 
ir Ko. Didis yra patriotas 
Voldemaras ir jo nepartinė 
partija: visi gi kiti yra ego
istai ir sukčiai!

4. Spauda arba rašo tą 
patį, kas jau yra “Lietuvo
je” ir “Lietuvy,” arba su 
jais nesutinka. Todėl pir
mam atvejy jįj redakcijų 
straipsniai yra nereikalingi, 
antrajam atvejy- — kenks
mingi, lygiai taip pat kaip 
Aleksandrijos knygvnas.Už- 
tat visi nedorieji laikraščiai 

’ pavedama švelniai ir šviesiai 
drakoniško cenzoriaus glo
ba, kad apsaugojus juos nuo 
išdavikiškų nevoldemariškų 
straipsnių. Lietuvoje yra 
pilniausia spaudos laisvė! 
Reikalaujama tik nuo re- 

gį daktorių, kad jie pilnai su- 
E tiktų su Voldemaru ir jo 
fe*, cenzoriais, nes Voldemaras 
E* ir jo nepartinė partija yra 
R-. politinės išminties ir doros 

šaltiniai: visų gi kitij parti- 
P jų ir pažiūri) žmonės yra 
gr _ sukti liurbiai!

5. Kam čia dar šaukti 
F Seimą ir keisti konstituciją 

konstitucijoje numatytu ke
liu? Seime partijų vadai

■ valo Seimą iš užkulisių. Tai 
K' ♦iranija — ne demokratija.
Mes per referendumą tiesink 
atsiklaūshne žmonių'ir'žino- 
sime tautos valią., čia tai iš- 

fikrųjų demokratija! Bet..
ferendnmas išeis prieš

nė pada-

kad ir netolimoj praeity,ka- 
da laetuva buvo atsidurpsi 

* *j^eS^prOMemas,* kurias jau 

buvo laimingai išsprendusi 
Italija, prieš tautinio prisi
kėlimo, tautinės vienybės ir 
tautinės nepriklausomybės 
problemas. Ir spręsdami pro
blemas, tiek užsienio, tiek ir 
vidaus reikaluose, lietuviai 
ėmė pavyzdžiu italų tautą.” 
Tautininkų organe perdėm 

gi rdi tą pačią giesmelę: mes 
tautininkai esame neparti
niai ir dori ir išmintingi pa
triotai pilni pasišventimo, vi
sų gi kitų partijų vadai yra 
neišmanėliai egoistai be są
žinės ir doros, kuriems tik 
algos ir suktybės terūpi. 
Kuomet bus referendumas, 
jei ir bus, turbūt nei pats 
Voldemaras dar nežino. 
Koks bus balsavimas, slap
tas ar viešas, galima numa
nyti iš viršiau paduodamos 
svetimžodžiuose citatos iš 
tautininkų partijos organo, 
“Lietuvio.” Nesenai buvo 
pasirodžiusi visuose beveik 
laikraščiuose žinutė, būk 
Mironas pareiškęs, kad, jei 
referendumas išeitų prieš 
tautininkus, jie nuo valdžios 
nemaną pasitraukti. Žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais
vėj Lietuvoje nebeliko nei 
pėdsakų. Konstitucijos kei
timo projekto smulkmenų 
vis dar. nėra. Valdžios ofi
ciozas ir partijos organas 
ligšiol tesugebėjo tiktai ra
šyti sausas abstraktines di
sertacijas apie demokratiją, 
parlamentarizmą, santikius 
tarp prezidento ir seimo. 
Nesigailėta sofizmų. Skai
tant tuos sausai naivius so
fizmus ima sykiu ir juokas 
ir pikta darosi. Ieškai ką 
nors praktiška, apčiuopia
ma — veltui. Kalbama apie 
“prezidentinę sistemą,” 
smerkiama- -parlamentariz- 
maSj bet niekur dar neteko 
pastebėti diskusuojant prak
tiškas detalijas, kurios sle
piasi po tais izmais ir kurios 
vi’a reikalingos nuodugnaus 
apsvarstymo pirm įvesiant į 
konstituciją naują izmą. Sa
kysim kad ir santikiai tarp

51 r.

Ko tik toje Amerikoje ne
suranda ! ir turtingiausius, ir 
bjauriausius, ir beturtingiau- 
sius, ir gražuoles, ir sun
kiausius, ir plunksnos svorio 
žmones ir 11.. vis jaustas 
pasauly? Pagalios kažkam 
atėjo į galvą surasti viduti
nį pilietį. Ir surado! Pasi
rodo, kad toks pilietis gyve
na valstijoj — Iowa. Iowa, 
mat, yra maždaug “viduti
nė” valstija: neperdaug į 
vakarus, bet neperdaug ir 
į rytus; neperdaug į šiaurę, 
bet dar mažiau į pietus! I- 
dealė pozicija. Gal dėlto ten 
ir surasta vidutinis žmogus: 
nė per geras, nė per blogas; 
nė per kvailas, nė per išmin
tingas; nė personas, nė per- 
jaunas etc., žodžiu sakant, 
nė viršmogis, nė pusžmogis. 
Štai kaip jis atrodo:

Jis turi drabužių krautu
vę. Yra vidutiniai išsilavi
nęs, gyvena vidutiniuose na
muose ant vidutinės gatvės, 
turi vidutinį automobilių ir 
yra galva šeimos susidedan
čios iš keturių asmenų. Su- 
lyg statistikos davinių ame
rikiečio šeima vidutiniai su
sideda iš keturių asmenų.

Jis priklauso prie parapi
jos, bet neina į bažnyčią kas 
sekmadienį. Turi radio apa
ratą ir mėgsta klausytis mu
zikos pradedant “jazz” ir 
baigiant lengva klasiška mu
zika. Jis mano, kad kinta
mieji paveikslai nėra taip 
blogi, kaip kad apie juos ra
šoma'; kad naujoji karta nei
nanti velniop.

Jis yra partijos žmogus, 
kuomet ateina rinkimai į 
kongresą ir į prezidentus, 
bet vietiniuose rinkimuose 
jis žiūri į žmogų, ne į parti
ją. Apie prohibiciją jis ne
turi daug ką pasakyti, nes daktorių, 
mano, kad ir jos prieteliai J cenzorių kaltė. “Rytas” pa- 
ir neprieteliai meluoja. Jis.sisako esąs politikos, etc. 
priklauso prie Chamber of dienraštis, bet paskutiniuo- 
Commerce, Rotarv Club, Ige keliuose numeriuose nera- 
Elks ir Odd Fellows kuopų jš© niČ nieko apie politiką, 
ir ložų. Jis sako, kad jam 
pirmiausia rūpi jo namai ir 
šeima o antroj vietoj jo biz
nis, nes nuo biznio priklau
so jo šeimos gerbūvis.

Jis mėgsta skaityti apie j kad tas rytojus greičiau jam 
išradimus, katastrofas, ne-; prašvistų.

Republikonai
“sausi”

Spauda praneša, būk pre
zidentas Coolidge pareiškęs 
nuomonę, kad republikonų 
partija turėtų • prieš prezi
dento rinkimus atvirai pasi
sakyti už prohibiciją. Pa
tarimas visai geras, bet abe
jotina, kad republikonų par
tijos konvencija paklausytų 
jo patarimo.

Būtų irgi gerai, jei demo
kratų partijos konvencija 
pasisakytų prieš prohibiciją, 
nors to irgi sunku laukti. 
Tuomet piliečiai turėtų pro
gos pareikšti kad ir ne
visai pilnai savo nusistaty
mą prohibicijos klausimu. 
Prohibiciją, kaip kad dabar 
yra, parodo tik protestantų 
prvcerių, ypač metodistų pa
geidavimus.

Ne šiandien!
Štai kaip “Rytas” skel

biasi: “Rytas” buvo įdomus 
vakar, “Rytas” bus įdomus 
rytoj. Išvadą iš to tegali
ma padaryti vieną: “Rytas” 
nėra įdomus šiandien. Ir iš- 
t ikrų jų dabar “Rytas” pa
sidarė visai neįdomus. Gai
la nabago, ne«s tai ne jo re- 

bet Voldemaro

tinai reikalinga parlamenta-^e^mo prezidento. Kas
Tini režimą iš mūsų konsti
tucijos visai pašalinti.” Tik 
Voldemaro nepartinė partija 
tepajėgia būti pajėgingaą 
tautos vadas; visi kiti yra 
nykštukai!

7. Referendumas bus... 
kuometnors. Statomus bal
suoti klausimus piliečiai su
žinos iš valdininkų, kurie su
raginęs jų “atvirus, viešus ir 
visiems matomus” balsus.

♦ ♦
e -- -

S k ai trio jau! Nėra tai sa
tyra, bet pilnai atatinka tau
tininkų nusistatymui, nors 
ir kitokioje formoje skelbia
mam “Lietuvoje” ir darot“- 
griežčiau “Lietuvy.” 
demaras ir tautininkai dar 
kalba apie demokratiją Lie
tuvoje ir dedasi josios ginė
jais, bet kaip Voldemaras 
supranta demokratiją gali
ma spręsti kad iflš jo atsa
kymo į Mussolinio toastą. 
Štai jo žodžiai:

* * J ūsą Ekscelencijos pa
rpi kšta Italijos vardu sim
patija darosi ‘ mums * dar 
brangesnė, nos Lietuvos li
kimas daug kuo pmažus į 
Italijos. Tai mes matome,

bus, jei tiedvi valdžios ša
kos ims tarp savęs kovoti? 
Prie peršamosios preziden
tinės sistemos iš tų nesutiki
mų gali būti daugiau žalos 
valstybei, negu iš tarpparti
nių peštynių. Kaip Volde
maras ketina tuos santikius 
normuoti-^pataisytoje’ kon
stitucijoje? Tautininkų or
ganai apie tai nė žodelio.

Kaskart labiau aiškėja, 
kad tautininkai patys neži
no, ikur eina ir kur veda 
Lietuvą. Surištas su tuo svi- 
ravimas jų pozicijos nesu
stiprins. Jei prie jų pačių 
inedrąsos prisideda dar koki 
'neatsakominga užkulisinė di-I t

Matyt cenzorių žirklės smar
kiai dirba.

Pilnai tikime, kad “Ry
tas” bus įdomus rytoj, ir 
linkime už jūrių kolegai, 

iKacL tas rytojus greičiau jam

*

* •
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Salomėja Neris

*
Pakvipo man baltosios rožės 
Sugrįžo sparnuota svajonė, 
Sugrįžo ir man ji kuždėjo 
Laimužę laukų mėlynųjų.

Jei nori, kad tave mylėčiau, 
Kad tavąjį vardą, dainuočiau, — 
Sakyk man tą paslaptį didžią, 
Sakyk a t jinai dėl manęs tik.

Sugrįžo plaštakė svajonė, 
Iš ten, kur tik saulė ir laisvė 
O mano sieloje vien audroj 
O mano širdy vien tik skausmas.
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VILNIAUS LIETUVIŲ PA- 
D£KA FEDEBACIJAI'

VILNIAUS LIETUVIŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJOS CENTRO K-TAS 

Nr/128.
W2T m. IX mėp. 29 d. 

Vilniaus Didžioji g. Kr. 2-2

Jo Malonybei 
Ponas K. J. Krušinskas.

Vilniaus Lietuvių Labda
rybės Draugijos Centro Ko
mitetas turi garbės pranešti 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Valdybai, jogy- 
ra gavęs Tamstų siųstą čekį 
850 dol„ kurie pakeitus vie
tine valiuta gauta 7,56^ zl. 
Šia sumą Komitetas skiria 
paruošti našlaičiams atei
nančiai žiemai maisto ir ku
ro. Bet tokiam dideliam 
skaičiui auklėtinių reikalin
ga nemaža ir lėšų. Todėl si 
gausioji suma mus pradžiu
gino ir žymiai palengvino 
sunkų pergyvenamąjį mo
mentą. Užtat Komitetas nuo
širdžiai Broliams Ameri
kiečiams dėkoja už aukas 
jau- iki šioliai gautas ir už 
tas kurias tikimesi, malonė
site parinkti našlaičių reika
lams. Ypač Komitetas taria 
ačiū Worcesteriečių Fede
racijos skyriui kurio žymią 
dalį aukos sudaro (189 dol.) 
gautos sumos.

Šiems metams Centro Ko
miteto sąstatas yra toks: 
' 1. Kun. Pr. Bieliauskas— 

pirmininkas.
2. Kun. prof. P. Krauja- 

lis — vice-pirm.
P. K. Stašys — sekre
torius.
Dr. J. Šlapelis — iždi
ninkas.

5. Kun. K. Čibiras.
6. D-rė V. Alseikienė.
7. P. D. Palevičienė.
(Pasirašo Pirmininkas į 

Kun. P. Bieliauskas'
Sekretorius KonsL Stašys

*
* *

• .____ a

A. L; R. K. Federacijos 
Sekretorijatas skelbdamas 
Amerikos lietuvių visuome
nės žiniai aukščiaus paduo
tąjį Vilniaus Lietuvių Lab
darybės Draugijos Centro 
Komiteto raštą su malonu
mu turi pranešti, kad Vil
niaus lietuvių nors erškėčių 
keliu eidami, bet jie dirba 
didelį tautos darbą.

Vilniaus L. L. D. C. Ko
mitetas užlaiko ir visu kuo 
aprūpina, net vienuolika 
našiaitbucių. Ir taip:

Aušros Vartų su 136 naš
laičiais. Kun. K. Stasio su 
171 naši. Dviklasės intern. 
64 naši. Mikalojaus pr. 35 
naši. Markučių 27 naši. 
“Banko” 19 naši. Antakal
nio 39 naši. Filaretų 30-29 
naši. Žiburėlio 54 naši. Ag
ronomų 30 naši. Seinų 27 
naši, ir privatiškai gyvena 
21 naši. Viso bendrai 652 
našlaičiai.

f

Taigi kaip matome išlai
kyti ir aprengti šešius šim
tus penkiosdešimtys du naš
laičiu ir juos tinkamai la
vinti, kad i šauk Įėjus tinka
mais visuomenės nariais ir, 
duot Vprogos taip piitsilavin- 
ti, kad galėtų sau duoną pel
nyti dirbdami naudingą ko
kį nors amatą, tas viskas rei

kalauja labai daug lėšų, to
dėl kiekvįenas mūsų paauko
tas centas tų našlaičių reika
lams turi labai didelės reikš
mės tų našlaičių gyvenime. 
Argi mes pagailėsime jiems 
kvoterį-kitą išmesti, kad tuos 
nelaiminguosius sušelpus ?

Tos kolonijos kurios spa
lių 9-tą nėra nieko padariu
sios Vilniaus našlaičiams su
šelpti, jos visgi ką nors pri
valėtų padaryti, nes reik į-, 
sidėmėti ir tai, kad lenkai 
suareštavo Vilniaus lietu
vius veikėjus. Vadams sė
dint kalėjime jų vedamoms 
prieglaudoms — našlaičiams 
gali priseiti labai o labai 

■ liūdnos dienos. Argi mes 
galėsime šaltai žiūrėti į jų 
vargus ?

Spalių 9-tą'minėdami Vil
niaus. lenkais užgrobimo su
kaktuves, Vilniaus našlai- 
Čiams yla surinkę ir jau pri
siuntė Centran Chicagos 
(18tą) 15 Fed. skyrius
$52.25 ir North Side 23 Fed. 
skyrius $46.00.

Visiems aukotojams var
dan Vilniaus našlaičių taria
me širdingą ačiū. Gerasis 
Dievulis Jums šimteriopai 
atlygins.

Fed. Sekretorijatas

Tarp kujo ir 
priekalo

3.

4.

Tankiai mūsų “vidurinio
ji” (gal pilvinė?) srovė nu
siskundžia, būk katalikai ei
ną išvien kaikuomet su...: 
bolševikais. Na, tai jau ne! 
Iš piršto (o gal iš pilvo ?) iš
laužtas melas! Katalikai ir 
bolševikai tik jau neina iš- 

’^Meh! Ir kaip gi galėtų drau
gauti ugnis ir vanduo ? Klau
simas tik gali būti: katras 
įveiks? katras pergalės? 
Vieno gyvybė reiškia kito 
mirtį.

Katalikai paveldėjo meilę! 
ir idealus—amžinus idealus. 
Yra tai nepajudinamas, am
žinas priekalas. Per amžius 
puolė, puolą ir puls kūjai į 
visokių “spalvų” kūjai: juo
di, mėlvni. raudoni ir kito- 
ki. Dabar yra raudonųjų 
kūjų, bolševikų, laikai. Ka
talikai susitinka su bolševi
kais taip kaip priekalas sil 
kūju.

Neretai mūsų vidurinioji 
srovė atsiduria tarp nepaju
dinamojo katalikiško “prie
kalo” ir trupaus bolševisti- 
nio “kūjo” ir persigandus 
rėkia: man nereikia idealų, 
idėjų, pasaulėžiūrų! Atsto- . 
kit rluo manęs! 
reikia! Aš ne 
širdinė. nei ne 
vė! Nemoku nė 
mylėti, nė spardyti'— tik 
virškinti ir sirgti dis|X'psija^ 
nes aš esu vidurinė srovė!

Juodvarni#

Man jų uo
gai vinr. ne 
kojine sro- 
galvoti, nepas savo “bosus.” Spaudos 

cenzūra, žodžio ir susirinki
mų laisvės panaikinimas, 
siuntinėjimas Smetonos po 

L, Lietuvos miestelius fir kitos Duris uždarysiu ir langus. 
Kad tavęs daugiau negirdėčiau, 
Kad tavęs daugiau nematyčiau. 
Kad tavęs daugiau nesapnuočiau.

t Bet veltui! — Ramybės nerasiu, 
TaVę^ jžu Įpaibifšt nekęsiu - 
Ir juodo kalėjimo rūmos. 
Tik baltąją mirtį žavėsiu.

(“Lietuva”)

yoI rektyva, tai jie greitai pra- 
, Iras pasitikėjimą ir šaly ir

i 

t

I

Ii
> »

panašios tragedijos ir kome
dijos neilgam tepaslėps fak
tą, kad Voldemaras valdyti 
nori, bet nepaskelbia savo 
programos atvirai, ♦ aiškiai, 
dethliš&i,konlflvčtfci ir 'drą
siai tiktai dėlto, kad jos ne
turi. Kitaip sakant yra po
litiniai bąnkrutai.

SUIMTIEJI LIETUVIAI KA
UNAMI LUKIŠKIŲ 

KALAJME
♦••Vitii suimtieji Vilu bais 

krašte lietuviai tebesėdi Lu
kiškių kalėjime. Vietos lie- 
tnvių visuomenė kalinius šel
pianti. >
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Spalių. 4 d. p.JVoldemaraą 
priėmė spaudos atstovus ir 
atsakė į. klausimus, kurie 
jam buvo pastatytu

Pirmas klausimas, kurį 
jam pastatė “Ryto” redak-. 
torius, buvo toks: . .

— Kas, p. Ministeri, pa
sisekė Berlyne padaryti, kad 

• kiaulienos eksportas, kuris 
buvo sustabdytas vokiečių 
keršto tikslais, būtų vėl leis
tas?” /

— P. Voldemaras paaiš- j Skomas.

j) ,
Dėl vokiečių spaudos puo

limų prieš Lietuvą nota bu
vo senai pagaminta, bet ji 
sulaikyta.

Dėl vakuojančių atstovy
bių p. Voldemaras pareiškė, 
kad Washingtone privalo 
būti toks žmogus, kuris bū
tų priimtinas ne tik Ameri
kos vyriausybei, bet ir žy
miai daugumai ten gyvenan
čios lietuvių visuomenės. To
kį atstovą yra sunku rasti; 
taigi tuo tarpu jis dar yra

y*

kino, kad tai esąs faktas, 
bet kad spalių 1 dieną 12 vai. 
jis turėjęs viri valandos pa
sikalbėjimą su p. Streseman- 
su, kuris pats to uždraudi
mo nežinojęs, bet pažadėjęs, 
kad ištyrus dalyką uždrau
dimas būsiąs nuimtas. Esą 

. jis buvęs tik dėl epidemijos 
kaip grynai sanitarišką prie
monė. Be to p. Voldemaras ( 
paaiškino, kad pasikalbėji
me su p. Stresemannu buvu
si aptarta bendra politikos . 
situacija ir Klaipėdos reika- 

-ŽfTiF prieita vienos nuomo
nės^

Į klausimą, ar buvęs san- 
tykiuos su vokiečiai įtempi
mas, p. Voldemaras paaiški
no, kad toks įtempimas jam 
nežinomas ir kad Lietuvos 
delegacija Genevoj visada 
buvusi gyvame kontakte su 
vokiečių delegacija.

Iš didžiųjų valstybių ats
tovų p. Voldemarui tekę kal
bėti Genevoj be p. Stresema- 
no dar su p. p. Briandu ir 
Chambėrlainu. Nors jokio 
konkretaus klausimo tuoše 
pasikalbėjimuose nebuvę lie
čiama, I>et p. Voldemaras 
konstatavęs, kad su anglais 
ir prancūzais santykiai esą 
nepagerėję, o su vokiečiais 
ne pablogėję.

Tarp 4 Pabaltijo valstybių 
buvę pasikalbėjimų, kurie 
ėję širdingumo dvasioj.

Į vieno kolegos klausimą, 
ar sutartis’su Italija turinti 
politiškos reikšmės, p. Vol
demaras pareiškė, kad ta su
tartis turinti daugiau reikš
mės Lietuvai negu Italijai.

Su Lenkais jokių ryšių ir 
jokio kontakto nesą ir ne
buvę. *'

Paklaustas dėl konkorda
to p. Voldemaras paaiškino, 
kad tol, koj jis bus ratifikuo
tas, detalių nebūsią praneša
ma. Tokia esanti tradicija. 
Konkordatas esąs artimesnis 
lenku konkordato tipui. Jo
kių esminių atmainų dėl 
Bažnytinės provincijos jame 

nesą.•
Konkordatą ratifikuosiąs 

p. Respublikos Prezidentas, 
M misterių Kabinetui prita
rus. ' ■> >

Dėl latvių spaudos puoli- 
p. Vol

demaras pažymėjo, kad ta
me esą daug įtakos II-jo in
ternacionalo, kuris išleidęs 
atsišaukimą kviečianti sukil
ti prieš vyriausybę.

. Tai turėję įtakos į latvių 
socialdemokratu^ kurie ten 
priklausą. Latvių vyriausy
bė pirmoji padariusi žygių, 
kad * klausimą taikiu būdu 
išspręst.

Atstovas Londonan bus 
skiriamas trumpu laiku.

Ne ką daug tepatvrę ap- 
čiuopamai teigiamo iš užsie
nio politikos, spaudos atsto
vai pasiprašė p. Voldemarą 
leidimo paklauisnėti jį vi
daus klausimais.

Į klausimą apie ^referen
dumą p. V. pasitenkino pa
siteisindamas, kad ilgai iš
buvęs užsieny, nespėjęs dar 
apsipažinti su reikalais.

Bet referendumas būsiąs. 
Dėl daugumos, kuri reika- 
inga surinkti, kad Konsti

tucija būtų priimta ;— jokiu 
rėstrikciju arba suvaržymu 

■ ėyriausybei nesą, nes nešei 
įstatymo dėl referendumo.

— O jei referendume da- 
yvaus apie 10 proc. visą tu
rinčiu teisės balsuoti — ar 
referendumas bus laikomas 
pavvkusiu ?fe*

— Vyriausybe rėstrikciju 
neturi, — paaiškino p. Vol
demaras, pridėdamas, kad I 

Šveicarų istorijoj retai refe
rendume dalyvauja viri 50 
proc. balsuotojų, o Prancū
zų Respublika buvusi nubal
suota vieno balso dauguma, 
citaip būtų buvusi monar
chija.

Čia “Ryto” atstovas pri
dėjo, kad puses plūs vienas 
valsas Prancūzų Respublika 
rnvo priimta.

Be to, p. V. buvo įsitiki
nęs, kad Konstitucijos pro
jektas jau paskelbtas, nes iš
vykdamas užsienin skaitęs 
“Lietuvy” tokio paskelbimo 
pažadą.

Paaiškėjus iš visų nusiste
bėjimo, kad tokio projekto 
jie neskaitę ir nematę, klau
simas buvo išimtas iš dieno
tvarkės.

Toliau ėjo nusiskundimai 
cenzūra.

P. V. išaiškino, kad cen
zūra esanti priemonė prieš 
i • i su o m e n ės klai di ntojus.

P. Voldemarui buvo pa
statyti toki klausimai dėl 
cenzūros:

1) Ko. p, Min. Pirminin
ko nuomone, siekia cenzūra: 
ar spaudos sukultūrinimo ar 
politiškų tikslų?.

2) Jei Vyriausybė. siekia 
per cenzūrą sukultūrinti 
spaudą, tai gal p. Min. teik- 
tūsi parodyti nors vieną isto
rijos pavyzdi, kur spauda 
buvo sukultūrinta ?

3) Jei siekiama politiškų 
tikslų, tai kurių.

J šiuos klausimus p.‘Vol
demaras atsakė kad cenzūra 
esanti netobula priemone 

, prieš visuomenes Maidinlo- 
i jus. bet kol nesą geresnės,Itus. tuo šis pasikall)ėjimas ir 

reikią ir ja naudotis. liaigėsi. “.Rytas”

ANASTAZIJA MEDONIENĖ
viena iš įžymiausių artisčių smuikininkių dalyvavo p-nios Sta
sės Greičienės koncertų programoje. P-nia Medoniene jau ne 
pirmą kartą Detroitiečius savo gabiu smuiko valdymu links- 
mino Spalių 20 d. lietuvių svetainėj ir spalių 23 d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, Detroite, tikrai artistiškai pasirodė.

LENKŲ SPAUDOS PUOLI 
MAI IR KURSTYMAI

Lenkų spauda paskutinė
mis dienomis pilna smar
kiausių puolimų prieš Lietu
vą Štai Vilniaus laikraštis 
“Kur. Vilenski” deda eks
tra priedą, kurs nieko nesi
skiria nuo tų aliarmuojančių 
lapelių, kurie paprastai lei
džiami, kara svetimai vai- 
stybei paskelbus. Per visą 
laikraščio puslapi, riebiau
siu šriftu čia skelbiama', kad 
“Lenkija atsaką į lenku kau
kiu imus - Lietu•’o,j” toliau 
seka plačiausi aprašymai, 
kaip buvo lenkų krašto ap
saugos organų (žvalgybos) 
suiminėjami ir kišami i Lu
kiškių kalėjimą visi žymiau
si lietuvių vekėjai Vilniuje 
ir visose Vilnijos vi etose, 
kur tik lietuviui gyvenama. ,

Iš to lapuko sužinome, kad 
Vilniuje jau suimti ir Įmes
ti kalėjiman Vikraus “Ry
to” Draugijos valdybos na
riai su pirmininku kun. 
Kraujai i u. Vilniaus gimna
zijos ir seminarijos mokyto
jai. Įvairių lietuvių kultūri
nių Įstaigų vedėjai ir t. t.

Be kun. Kraujalio suimti 
ir kalinami dar šie asmenys: 
kun. K. Čibiras, kun. Bie
liauskas, kunigas Raštulis, 
kun. Taškūnosr NL Girdžiu- 
lvtė. E. Lukaševiraitė, Br. 
Leškevičius. K. Aleksa, AL 
Žukauskaitė. P. Vaištulio- 
nis.

Provincijoj suimti: Šven
čionių apskr.: kils. Mikaila. 
Kaltinėnų klebonas kun. Ro
binas. Prijazuų pa ra p. kle
bonas ir kn. V. Krištaponis, 
Hoduciškių klebonas.

Tš kitų provincijos vietų 
lapelis sakos tiūkstąs žinių, 
1x4 tikina, kad visur, kur 
tik lietuvių gyvenama, dary-

Tarvydas . JONAS. — Eik, mes ją pasivys 
pi! p * RkūtAS.L Taigi, tik pradėjai 

girdXRt”kaS tai verkia; žiūriu Rožė.

. .. v J.. .. —
eiti.

RAULAS. 
biai nueina)

ONA.
ru..

I Kaip nepadoru išnešt aikštėn kito ydadS 
*lu™™ljdas ir kitiems tai pasakyti. Mažiau“] 
.ną_Roze.) mažiau širdžių verktų, mažiau^

nimų būtų suardytų jei visi suprastų, joj 
kalinys yra sunki nuodėmė. Jog kas. žiu 
nuplėšia šlovę, turį griežtą pareigą g5Ū| 
ti jam gerą v«rdą. Ir kas kito žmogaul 
Mėptą nuodėmę kitiems pasako, patsai 
do tokią pat nuodėmę... Aš tikra estę 
Rožė yra nekalta. Jei ką padarė tai pS 
angalvojimą. (Įeina Juozas su Pauliu

JUOZAS. — Kas čia darosi ? Jdjaa 
Rauht mačiau per lauką nubėgo ir pali ayps 
-ūšajjojus...

ONA. — Rožė išėjo.

JUOZAS ir PAULINA. — Išėjo!

ONA. — Visai išėjo. Nugirdo apkalbi

JUOZAS — Reikėjo neišleist.

ONA. — Kad nemačiau, tik štai rada 
paliktą raštelį.

J POZAS.--Tai turbūt Barlx>ros darba: 

ONA. -- Įspėjai. Barboros liežuvis^ 
išvarė.

PAULINA. — Ir tu man neturėk gėdo 
Ir ką j ai ta nekalta mergaitė padarė,

JUOZAS. — A, tu motin, perdaug ger. 
Reikėjo visai tos liežuvininkės neklausyt. '

ONA. — Ir neklausiau. Bet ką gi aš gs 
įėjau padaryt. Ji man pradėjo pasakot R< 
žės praeitą gyvenimą, o toji mergaitė, mi 
užgirdo ir paskui išėjo. ?

JUOZAS. — Nuo dabar tai Barbora pė 
mane-nė kojos neikels.

ONA. — Aš jau jai tą pasakiau. J<Sūu 
su Raulu išbėgo Rožės ieškot. Raulas nrii 
kur ji nuėjo.

PAULINA. — Ratilas ? Sakai Raulas 
Jis turbūt sapnavo...

ONA (Visi žiūri i lauką). — Gal pas 
vys. Ji negalėjo toli nueit.

JUOZAS. — Aš apkalboms netikiu. N< 
žiūrint, ką ta mergaitė būtų seniau pad: 
rius, dabar ji yra gera. Pas mane ji gali 
būti kiek tik norės.

PAULINA — Na-gi žiūrėkit, jie ją pis 
siveda. ■ ,

ONA. — Matai, tai jau čia Raulo ntl< 
pelnas. . įg

PAULINA. — Ištiktųjų!
(Įeina Jonas. Rožė ir Raulas.)

ONA (prieidama). — Neverk, Rože, i 
viską suprantu (Globto ją.) Aš žinau, k?

(Bus daugiau)
___________________________________________________________________________________________________

— Eik, dar ji negalėjo td
- V - * -

Tai galime... (AbiX
v- *•- - • z

- A. kiek apkalbos pridaro
Kaip biauru yra žmogų apka
* -.‘L-?#®

(Tęsinys)

RAULAS (apsidairęs). — Stebėtina! 
Rodos girdėjau žodžius, o žmogaus nema
tau. Nieko nėra. Jei taip, tai nė aš čia ne
reikalingas. .. Tyku nors mirk. Bet kam 
mirti, geriau eisiu pamiegok Eisiu ten kur 
nė Paulina neatras. (Nueiną. Įeiną....

• * i

ROŽĖ. — Nieko neatsinešiau nieko ne- 
išsinešiu. Nenoriu kad kas mane matytų iš
einant. Parašysiu šeimininkei raštelį ji
nai supras. .Tonas mane supras. (Rašo. 
Padeda rašteli ^nit suolo.) Turiu eit, turiu 
Itėgt nuo apkalbų. Sudiev. Sudiev visiems. 
Sudiev šeimininkai, sudiev draugai, sudiev 
Jonai. Jonai sudiev! (Nueina.)

ONA (išeidama). — Rodos kas šnekėjo,' 
turbūt tik man taip pasigirdo. Bet rodos ir 
po seklyčią kas vaikščiojo, bet nuėjus nieko 
neradau. (Imdama rašteli). Raštas koks 
paliktas. (Skaito)

“Brangioji Šeimininke:—•

' Netyčiomis nugirdau ką tamstai Barbo
ra sake. Bet kad tamsta žinotum, kaip iš
tikiu ju buvo manės nekaltvtum. Bet 'dėl 
apkalbos-aš čia ilgiau negaliu būti. Apkal
bos suardė mano linksma gyvenimą. Su
diev! Rožė.”

JONAS (Įeidamas). — Ką čia taip skai
tai, mama?

ONA. — Rožė išėjo.

JONAS. — Išėjo!

ONA. — Taip, išėjo.

JONAS. — Kur išėjo ? 4

ONA. — Visai išėjo.

JONAS. — Ir tamsta ją išleidai?

ONA. — Alisai jos nemačiau. Štai, ką 
paliko.

JONAS (paėmęs raštelį).— Mama, kur 
išėjo ?

ONA. — Aš nežinau, sūneli.

JONAS. — Negaliu ją taip išleist. Aš 
turiu ją surast. (Skubiai eina prie varte
lių ir sutinka Raulą.) Traukis!

RAULAS. — Palauk, aš noriu ką 
pasakyt.

JONAS. — Apie ką ?

RAULAS. — Apie Rožę.

JONAS. — Tu ją matei l

RAULAS. — Mačiau.

JONAS. — Kur, sakyk!

RAULAS. — Verkdama išėjo.

JONAS. — Ir aš žinau, kad išėjo, 
kur ?

RAULAS. — Palauk, pasakysiu. Tir
ai per lauka, nuėjo Į pamiškį. Aš tik ren

giaus sode po medžiu pasna'ttst...

ta kratos ir. žinoma-, suėmi
mai.

Kratos padarytos, kaip 
lapelis sako, pas žymiausius 
lietuviu veikėjus: pas ‘ dr. 
Kairiūkštį, Antaną Krutulį, 
J. Butkevičių, M. Stankevi
čių ir II, Horovičių. V. Bud- 
revičių, lietuviui mokytojų 
seminarijoj ir t. t. Raštu- 

,čio butas esąs užantspauduo-! 
[tas. nes ten rasta daug prieš
valstybines, medžiagos (sic!). 
—sako lapukas. Pas kun. 
Taškūną rasta net ginklų 
(sic!). ‘ '

Toliau lapelis praneša, 
kad už tai, kad Lietuvos val
džia uždariusi visas lenkų 
mokyklas Lietuvoje (koks 
ciniškas melas!) Lenki] val
džia uždariusi visas lietuvių 
mokvklas. kurios tik pri
klausė “Ryto” Draugijoms 
Vilniuje ir Švenčionyse.

T galą lapelis lyg ir girias,! 
kad žinios apie lietuvių su-! 
ėmimus ir mokyklų ‘'ttždary- 
mus lietuvių tarpe sukūlu
sios didžiausią sumišimą 
(nieopisany poploch).

Žmonės, atvykę iš Vil
niaus. pasakoja, kad ten da
romas aršiausias gąyventojų 
kiršinimas prieš lietuvius.

šita nesuprantamai žiauri 
lenkų akcija prieš lietuvius 
atrodo turinti rysto su len
kų paskutiniais nepasiseki
mais Ženevoje.

Pa v. ląikr. “U. Kurjer 
Codzienny” deda aliarmuo
janti straipsnį “Lietuva pa
siduoda Vokietijos protekto
ratui” pilną bjauriausių už
puolimų ir šmeižtų prieš 
Lietuvą. Čia minimas ir 
Latvių 117S. reik, ministeris 
C’ielenas. kurs drauge su 
prof. Valdemaru daręs pa
slaugų Pabaltos valstylx“s 
nepuolimo paktų pavidalais 
pavesti Rusijos ir Vokietijos 
protektoratui. Bet tam pa
sipriešinusios Anglija ir 
Prancūzija, todėl Vold«iui- 
ras dabar darąs pastaugi) 
viikti savarankiai ir pasi
duoti vokiečių protektoratui. 
Prie to jį varu varanti ta 
Lenkijai nei»alanki

• s/
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Kas Toks Yra Feliksas Soltonas, Tauragės 
Riaušių Dalyvis?

Slapia

ir ne-

kas yra

■ mų prieš Lietuvą

. ,i 
t •

y
1 klausimafe fe

klaidintojas, kur to klaidi
nimo kriterįumas (— p. Vol
demaras atsakė, kad Pilotas 
Kristaus klausęs,. l>as ura 
liesa? Hcl Krislas nieko ne
atsakęs. . _

Parkelis klausimus palic-

Kriminalinės policijos ar- sas 1920 mct. Lietuvos Gttdi- 
chyvuose yra bylos, iš kurių 
matyti, kad Tauragės riau
šių dalyvis Soltonas Felik-

■L" !■

kenčianti politika, kurios 
pro f. Voldemaras prisilai
kąs.

Lietuvos ekonomiuis ir po
litinis gyvenimas taip pasun
kėjęs., kad Lietuvos buvi
mo klausimas atsistojęs po 
klausimo ženklu.

Tie ir kiti nieku nepa
remti ir pikti Lietuvos juo
dinimai dar labiau prisideda 
prie tų lietuvių persekioji
mų. kurie dabar daromi Vil
nijoje.

(“Lietuva”)

t u vos Gudijos 
jyartjos komiteto t 
partiniam darbui.

j Centro komiteto 
uis (parašas)

jos komunistu partijos cen- 
ro komiteto buvo pasiųstas 

per mūsų ir rusų frontą i 
mūsų pusę varyti partijos 
darbą. Tarp bylu yra šio
kis raštas:

Nr. 314.

7. V. 20 m.

R. S F. S R.
Ypatingojo Skyriaus Vir

šininkui prie 48 šaulių divi
zijos. Prašau išduoti leidi
mą pereiti per frontą j prie
šininko pusę 427 šaulių pul
ko rajone draugams Juške
vičiui Motiejui ir Soltanui 
Feliksui, siunčiamiems Lic-

(taluro



„f

A

>

detroit;

I

žinoma, 
kalinga, 
lauksime.

Komisija būtinai rei- 
Pažiūrėsime ką su- 

Duetas

tas yra pripš manę.
Korespondentas

Apylinkės
r<!;>:rai vi;i i>*a-

kaip 
žąsi- 
ver-

. 6-tos kp. susirinkimas 
nedėlioj, tuoj po sumai, 

ią 30 d. Visi nariai malo- 
svar- 
Rep.

j^ite^ atsilankyti. Bus 
lą-flilykėlių aptarti.

*
■ I- , ——...............- ■ ■ - \

VVORGESTER, MASS.
Jei .kur kruta, juda to ki
aus So. AA’orcestėriečiai bruz- 

dirba nes rengiasi prie 
Aušros Vartų parapijos forų, 

ie Įvyks lapkričio 22 iki 27 
los i1927 m. nuosavoje pa

rapijos svetainėje, ^ėrai bus 
ė, kokių dar AVorcesteryje 
į buvę. Atidarymui grieš 

orcester'o Lietuvių Benas, 
vauja nas "p-nui Bliūdžiui, 
s-gi vakarais puiki p-no 
avicko orkestrą. Kaimy- 
į miesčiukų lietuviai yra 

kviečiami atsilankyti ir laimė- 
. dovanas, kurių Įvairumo ir 
rašyt • negalima
^Jr.’i-k-tii

ūkiškais 
tai: obeliais 
Stjs, antimi, 
bukais. Aušros Vartų parapi- 

t ja yos du metu tik gyvuoja, o 
i jaii’daug darbo yra nuveikta, 
^būtent pastatyta graži mūro 
^bažnyčia. Gerb. kun. J. čap- 
įjikas, atsistojęs ant plikos uo- 

kur dabar t i nė 1. tžnyčia, 
iftfolatos bedirbdama'. L'ragjn- 

amas savo para;;.prie 
išventimo ir darbo ir pats 

liiski pavargo taipgi ir savo 
arapijonis pavargino.

Delei to pašalinė pagelba 
Jbūtinai yra reikalinga. Tą pa
kibą, gerbiamieji ivorcesterie- 

Įt apylinkės miesčiukų ir 
ių gyventojai, nuteiksi me. 

ijei'visi lankysimos i minėtus 
ffėrus, ir pagal savo išgalės. 
Maksime aukas. Trečiadienv..• 
spalių 5 d., buvo skaitlingas 

^parapijos susirinkimas, kad iš
rinkti bazaro rengimo komisi
ją. Į komisiją tapo išrinkti 

,'Się asmenys: J. Glavickas. P. 
Vaškelevičins. Aikšnaras. Anų- 
sevič>u<. P’’<raga. Šilanskas, 
tj. Pigagu, Kukauskas, Česna, 

:šnoricnė, š<>škevičienė, A- 
^sevičienė. Mitrikienė. Baub- 

liė, Juknevičiene. Kilikaus- 
enė ir daug kitu. Sąstatas 

aiškiai |mrodo. kad 
bus pasekmingas, 

iečiai jau ym pratę 
nti gerus darbus, todėl ir 
bar neabejojama, kad rems 

sos savo galės.
Raštininkas

.. pi-.- C:

produktais 
, kopūstais.
gaidžiais ir

NATERBURY, GONN* .« ” •
Majoro rinkimai praėjo. Li

ko tas pats- majoras Guilfoile, 
Įlemokratas. .Jis eihaijaū ket
virtą terminą. Reptiblikonas 
pralaimėjo, nes darbininkai 
atsimena 1919 mettfe? kuomet 
policija daužė streikuojantiems 
darbininkams galvas;J .

Pranašauja Streiką

Darbininkai perblokšti 1919 
metais skursta ir vargsta. Dir
ba sunkiausius darbus už labai 
mažą atlyginimą. Kompanijos 
Įvedė (laibą nuo dalių, arba 
moka bonus. Darbininkai no
rėdami pasidaryti pragyveni
mui prakaituoja ilgas valan
das. Kalbama, kad pavasary 
turės stoti i kovą su darbda
viais už geresnius darbo sąly
gas. Pirm negu darbininkai iš
eis i kovą turėtų gerai susior
ganizuoti. Lietuviai darbinin
kai turi savo organizaciją — 'r*” 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą. 

įSioje kolc.nm.č • yra 5-ta kuo
pa ir darbininkai kviečiami 
prisidėti prie jos ir stoti dar
ban už būvio pagerinimą. L. 
D. S. leidžia du kartu i savai
tę iliustruotą 8 .pusi. laikrašti 
“Darbininką.” Nariai jį gau
na už narystės mokesti. Dabar 
daikas stoti vienybėn!

Platesnių žinių apie šią or
ganizacija gali gauti centre ar
ba pas kuopos valdybą ir na-

v •

liūs.

■»

Fedeacijos 43 skyriuj buvo 
nutaręs spalių’9 d. paminėti 
Vilniaus reikalams, bet nebu
vo galima Įvykinti. Viena, kad 
trumpas laikas, o antra, kun. 
L. F. Boreišiš labai “užsiėmęs 
su parapijos reikalais, sutvar
kymu parapijos mokyklos, Įtai
symu naujų vagonų, kuriuos 
jau šiame mėnesy Įdės.

Art. J. Olšauskas po sunkios 
plaučių ligos jau pradeda vaik
ščioti. .Jaunimas — vyčiai 
džiaugiasi, kad visų mylimas 
jaunimo vadas pradės rūpintis* 
choru ir visu veikimu. Prie pir
mos progos art. Olšauskas 
rengs bažnytini koncertą. Nau
ji vargonai bus puikūs, kainuo
ja $11.000.*

Naujos biznierkos. E. Mo
lienė ir V. Stepulionienė, nu
pirko nuo p. Dranginienės 
minkštų gėrimų krautuvę, Lie
tuvių Svetainės name. 'Apart 
mandagaus patarnavimo bus 
galima gauti visokių garduiny- 
nių ir katalikiškų laikraščių, 
nes veikėjas S. Stepulionis tuo- 
mi rūpinsis.

Literatinė komisija. Teko 
nugirsti, kad West Sidiečiai 
veikėjai organizuojasi sudary
ti literatinę komisiją, kuri rū
pintųsi katalikiškiems laikra
ščiams patiekt teisingų žinių 
iš Detroito. Ligšiol yra tilpu
sių tokių korespondencijų, ku
rios daugeli žmonių tik suerzi
na, ypač vienas asmuo tą pačią 
korespondenciją viename lai
krašty parašo vienaip, o ant- . 
lame kitaip. Geras daiktas —

PROVIOENCE, R. I.
, Spalių 9 d. minėjome septy- 
nerių metų sukaktuves nuo už
grobimo mūsų sostinės Vil
niaus. Liūdnos tai sukaktu
vės, nes tūkstančiai mūsų bro
lių tebevergauja plėšriems len
kams. ALRK. Federacijos 47 
skvr. dėka Įvyko prakalbos. 
Kalbėjo adv. A. Mileris iš Wor- 
cester. Mass. Jo kalba buvo 
patriotinga ir turininga. Di
džiausius kietaširdžius su
minkštino ir atgaivino juose 
tėvynės meilę.

Prakalbas paivairino parapi
jos choras, p. B. Valaičiui va
dovaujant. Choras sudainavo 
Lietuvos imną ir porą kitų pa- n
triotingų dainelių.

Vietos klebonas kun. L. Ka
valiauskas plačiai kalbėjo apie 
lenkų persekiojimus ir norą 
užsmaugti lietuvių tautini ju
dėjimą.

Vakaro vedėju buvo p. A. 
Vaitkūnas.

Pabaigoj padaryta kolekta 
Vilniaus našlaičiams. Surinkta 
$41.00. Aukavo šie:

Po $2.00: Kun L. Kavaliaus
kas. A. O. Avižinis, A. Veli- 

Ikūnas, Z. Turonis.
Po $1.00: Adv. A. Mileris, A. 

Juknevičius, A. R. Dzekevi- 
čius, Z. Meųčiūnas, J. Genia- 
vičius, F. Jokša, J. Tamašaus-

B. P. Šilkauskas, geru pasilieka, o blogas blo-fkas, AV. Čanis, K. Cyronka, M.
LDS. 5 kp. pirm. gu. Nesvarbu kaip nuzalaty- Klerikaitienė, M. Mackiavi-

- ----- ,L J * X
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STASĖ GREIČIENĖ, 
viena iš geresniąją mūsą dainininlrią Amerikoje. Jos aukštas 
ir malonus balselis žavėti žavėjo publiką spalių 20 d. lietuviu 
svetainėje ir spalią 23 d. šv. Jurgio parapijos svetainėje, Det
roit, Mich.

čius, J. Ablačinskas, A. Dzeke- 
vičius, B. Valaitis, Z. Valaitie
nė, S. Spietelhmas. V. Norbu- 
tas, A. Marčinka, A. F. Aviži
nis. P. Buzinskas. V. Delijonas, 

i D. Švedas. D. Bernatavičius. 
Į M. Buzinskienė. .T. Žiedelis. K.
Švedas. . .

Smulkiais surinkta $34.00. 
viso labo $41.00.

A. 0. Avižinis

» 

kriaušiai, amatoriai, romesni n- 
kai ir dūdoriai, tad ir ko tikė
tis. jog kalakutų dienoj para
pinės svetainės sienos nuo žmo
nių spaudimus grius.

.Jie mano lapsirubežiuoti ti
kietų skaičiumi. .Juos iš kal
no išparduoti. Tada bus’ žino
ma, kiek ateis.

Širdingiausią padėką klebo
nas reiškia visiems darbuoto
jams, aukotojams, rėmėjams 
šios ūkininku vaka44enėsT"TLai 
Visagalis apmoka už jūsų ge- 

širdis.
Katalikams nevalia remti ti

kėjimo priešų nei dvasiniai nė 
piniginiai. Bažnyčios priešus 
palikimo sau vienus. Turėkite 
ir laikykitės savo katalikišką 
nusistatymą. .Juk negalima 
dviem ponam tarnauti. r-Jei 
kas neklauso Bažnyčios ir nei
na po jos vėliava, tas yra Baž
nyčios priešas. Kristus aiš
kiai pasakė, jog kas ne su ma
nimi.

LORETTO, PA.

*
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Spalių 12 d., 7:30 vakare, šv. 
Pranciškaus seminarijos klie
rikų buvo “special” susirinki
mas. Susirinkimo tikslas pa
sitarimui dėl išleidimo metinės 
knygos “Mariale,,” kuri išlei
džiama kasmet. Susirinkimą 
atidarė ir vedė pats seminari
jos rektorius kun. J. Doyle. 1). 
D., kuris taip pat pranešė, kad 
dėl knygos jau išrinko ir pa
skyrė antgalvi. apie ką bus ra
šoma tai bus, “Kristaus Kara
lystė” ir taip pat pranešė, kad 
neužilgo bus sušauktas kitas 
susirinkimas, sakė, kad tada 
paskirsiąs Įvairias komisijas 
prie Įvairių darbų, iš tų ku
riuos nužiūrės tinkamesnius 
prie kiekvieno darbo. Buvo 
pranešta, kad praeitais me
tais. nuo išleidimo knygos liko 
gryno pelno $810.00. Už tai 
rektorius reiškė didelio dėkin
gumo klierikams u*~dideli pa
sidarbavimą. Sakė: “šiemet 
turiu vilties ir pasitikiu, kad 
dar geresnes pasekmei turėsi
me išleidžiant šių metų kny
gą.” > v Z. J.

LOWELL, MASS.
Šv. Juozapo lietuvių parapi

jos ūkininkų vakarienė spalių 
12 d. pavyko. Žmonių buvo 
kupina svetainė. Šeimininkės: 
ponios Baumilienė V., Belku- 
vienė, Blažionienė, Blaževičie
nė. Aleknavičienė, Kačinskie
nė, Pečikonienė, Saulėnienė, 
su pulkeliu .patarnautojų išsi
juosę dirbo, kad tik patenki
nus svetelius.-

Už pusdoleri privalgę iki so
čiai. Visus svetelius prival
gydino ir da vai gili liko. “Vis
ko buvo gana, tik nebuvo 
“mūnšainės,” nusiskundė tū
las vargšas. Bet už tat turėjo 
gana “saldaus saiderio” dide
lę statinę, kurią atvežė p. 
Kmelnickas, renginio komisi
jos pirmininkas, ir stiprios, 
karštos kavos, kurią parūpino 
p. J. Dzedulionis.

“Ot dabar tai kas kita— 
Smagu ir ateiti. Žmonių pri
sikimšusi svetainė. Visi links- 
mūs. Greitai reikės svetainę 
didinti. Augam kaip ant mie
lių. šnekučiavo tarpas avęs du 
susipratę katalikai.

Kas tą vakarienę surengė? 
Nugi mūsų ūkininkai! Juk vi
si tą žino. Ir vakarėlio pro
gramo vedėjas p. S. Kašėta ir 
p. K. Kmelnickas savo kalbose 
tą aiškiai pasakė. Garbė šei
mininkėms, kad jos viską gar
džiai pagamino. Padėka nuo 
visos parapijos priklauso mū
sų ūkininkams, kurie suauka- 
vo vištas; daržoves, vaisius ir 
kitus reikmenis.

Mažai kas atsisakė nuo au- 
kavimo, bet ir tokių būta. Jų 
negarsinsime. Parapijonys ir 
be to juos žino.

Benai kinant skanius val
gius, parapijos choras, p. R. 
A inoriui vadovaujant sudaina
vo keletą dainelių. Tą pačią 
dieną po pietų buvo vaikams 
pietai. Dalyvavo apie pusant
ro šimto vaikučių, o vakare a- 
pie 400 suaugusių.

Biznieriai ir krautuvnu^kai 
jau bruzda. Jie jau ruošia ne
paprastą pokili Padėkos die
nai. lapkričoo 24 d. Da prie
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lob Zuppke, yra IUinois U- 
smarkiaur-

Tokie' cigaretai kurie padaro rūkymą

Jus galit rūkyti Camels visą dieną ir 
gausite vien tik atšviežinimą ir sma 
gumą iš kiekvieno cigareto. Tai yra 
nauda iš parinkto tabako ir tinkamo

WORCESTER, MASS
Spalių 18 d. Įvyko nomina- 

vimas kandidatą Į miesto val
dybą. ŠĮmet buvo pasidavę net 
trys lietuviai kandidatai Į kon- 
silmanus. Iš word’o 4-to buvo 
pasidavę adv. .T. Barkns ir J. 
Lukoševičius. Nė vienas nega
vo. IŠ vard’o 5-to gavo nomi
nuoti adv. Stanley AVackell 
(Vaškelevičins). Tai dar mū
sų AVorcesterio lietuvių istori
joj pirmas lietuvis gavo nomi
nuoti i Miesto Tarybą. P-nas 
S. Vaškelis yra čia gimęs ir 
augęs. Jis yra kun. J. Čap
liko giminaitis ir ėjęs mokslą 
Holy Cross College ir Bosto
no Teisių Universitetą. Mos 
tikimės, kad jis liks išrinktas 
ir turėsime vieną savo tautieti 
miesto taryboje. Dabar jau 
galime pasigirti su inteligen
tais. Turimo tris advokatus, o 
ketvirtas baigia mokslą; du 
medicinos daktaru, dantistą ir 
vieną aptiekorių.

Aušros Vartų parapija ren
giasi prie fėrą. Prasidės lap
kričio 22 d. Darbai blogai ei
na. Oras nepastovus. Vytautas
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LDS. 1 KP. SUSIRINKIMAS
Įvyks ketvirtadieny, spalių 
27 d., parapiįps svetainėj,
497 E. Seventh St., 7 vai. va
kare. Visi nariai sueikime, 

' nes yra keletą svarbių reika
lų. Valdyba

t

MIRĖ KUN. VAIČIŪNO 
TĖVELIS

Kuu. F. Juškai! is prane
šė mums, kad Lietuvoje mi
rė kuu. H. J. Vaičiūno tėve
lis o jo dėdė. A. a. Izido
rius Vaičiūnas gy v. Plokščių 
par., Šakių apskr. “

Reiškiame didžiausios už
uojautos kuu. Vaičiūnui 
kuu. Juškaičiui.

tr

APVOGĖ LIETUVIŲ 
VIENUOLYNĄ.

Spalių “24 d. Cambridge 
Nekalto P. P. švč. lietuvių 
parapijos vienuolynan Įsi
laužė vagis ir išplėšęs geleži
nę spintą, išnešė Sesučių $50 
smulkiais ir popieti n kris. 
Apipiešė. kuomet Seserys 
bu\j> bažnvčiojr ir klausė šv.

_ t

niišju.

■»

ČIO KNCERTĄI
Artistu dainininkų Babra

vičiaus ir Vanagaičio kon
certų maršrutas prasidės 
lapkričio 3 d. Detroite.

Gruodžio 11 d. bus Bosto
ne ir koncertuos toje pat 

I svetainėje. <
Art. Stasys Pilka irgi ža

da būti Bostone apie Kalė
das ir- suruošti, keletą dzim- 
dziškų vakarų.

““Darbininko” koncertas 
irgi bus kaip ir kasmet, tuoj 
po Naujų Metu, toje pat sve
tainėje

’ Boto, p-lė M. Gribaitė jau 
organizuoja artistų grupę ir 
žada ruošti nepaprastą va
karu.

Apie šventes čia turėsime 
di<l ž i ausi su j ud imą.

'Palipykite dolerius, kad 
galėtumėte visuose arba bent 
svarbesniuose parengimuose 
dalvvauti. -
“Darbininko” koncerte ti

kimės turėti porą artistu, 
kurie atvrksta iš Lietuvos.

R< y.I

kėšų Klhibąš yi-a nutaręs 
parduoti svetainę" Dabaj’ su
žinojome. kad tikrenybėje 
kliubas nėra nutaręs, o.tik 
tarėsi.
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ANTRENDOS
? 1

M

■ - . • ■ •

‘ ‘Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didele krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui.

JUOKELIAI
SUSIŠNEKĖJO

“Ar senai jau Tamsta ęsi 
našlė ?”

“O, jąu dešimt metų!”-
“Tai Taukštos vyras anks

ti mirė.” . >------------ —
“Taip, penkta valanda;kad jau visų moterų liežuviai 

ryto-” ^Rylets” ^— —

♦
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♦
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ĮDOMUS SILPNUMAS
Teisėjas. — “Tamsta įsi-

Renda prieinama. Klauskite) 
“Darbininko” Administracijoj. 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

PAS GYDYTOJĄ
— Iškišk Tamsta savo liežu

vį truputį daugiau. Dar, dar... 
— sako gydytojas ligonei.

— Daugiau negaliu, ponas 
daktare. Kjj, tamsta manai,

. i- t ♦

be galo. “M. Rytojus.

-f? -s. r-* » •» •
RENGIA LIETUVOS“ DUKTERŲ DRAUGIJA PO GLOBA J 

MOTINOS DIEVO , A

Spalių-Oct. 30 diena 192 7
' ' • 7-tą valandą vakare

Pobažnytinej Svetainėj
So. Boston, Mass.

r - »• » > ■»
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Ant Penktos gat.
MARGUMYNŲ VAKARAS 

Bus 3 Veiksmų Komediją 

“PLEPUTE”
PRIE TO DAINOS IR MONOLOGAI

JUOKŲ BE GALO KVIEČIA ME VISUS ATSILANKYTI 
T ž am? g a P

IŠAIŠKINO
Mokytojas:. Karoliuk, pasa

kyk, kas visumet šlapias bū
damas, niekuomet nesupūsta?

Mokinys: Nugi liežiuvis. po
nas mokytojau.

daužęs Į namus nukovei, iždi- 
uinkųAir išplėšęs nedegamą
ją pinigų skrynelę su pini
gais, kurie sveria šešiasde
šimt šešis kilogramus, su vi
sa kuo pabėgai.”

Vayis. — “Dovanok. po
nas teisėjau, ką aš padary
siu, kad toks mano silpnu
mas.” “Rytas”

V

,100.00
South Bostone, vienos šeimynas 6 
kambarių Siamas, su visais impro- 
vementais ir šilto vandens šiluma.
Turiu greit parduoti. Agentų nėra. Į 

Į Kreipkitės ypatiškai: 123 G St., 
lant antro aukšto po šešių vakare.

KLASIOKŲ ŠOKIŲ 
MOKYKLA

P-lė Biruta M. Jarošiutė, 
p. .Jono Jarošo, buv. LDS. Į 
Centro valdvbos narto duktė j 
ir p-lė Helen J. McCarthy 

(lapkričio 1 d., atidaro kla- 
Isiškų šokių mokyklą, CĮai’ke 
Buildinge, 86 Alain St., 
Brockton, Mass.

P-lū Jarošiutė yra baigus 
Fiziško mokslo šaką, Sar- 
gent Mokykloje. Canibridgt', 
Mass. Studijavo prie Adolpli 
Bolm Chicagoi. buv. New i 

lYorko Metropolitan Opera 
kompanijoj baleto profeso

riaus. .
P-lė Jarošiutė buvo Šv. 

Kazimiero Akademijos, Clu- 
cagoj fiziško mokslo direk
torė, vyriausia patarėja 
Fernv'ood camp'ūj. Ilins- 
dale. Mass. per du sezonu, ir 
pereitą vasarą ji tvarkė ir 
mokino atletišką skyrių Mil- 
ton Point Casino. Rye, N. 
Y., dirbo su prof. Mclntyre, 
galva Bostono Instituto Fi
ziškos Kultūros, kuris per 
3() metų mokina gimnastiką.

Tą pačią mokyklą yra bai
gus ir jos draugė p-lė Mc- 
(’aifhy ir taipgi mokinosi šo
kiu prii* Įžymiu profesorių. 
•Taigi judviejų mokykla bus 
tikrai klasiška.

šokiu mėgėjai, vietoj pas 
kokias žydelius mokytis, da
bar galū< pas savo tautietę 
mokytis ne tik paprastus, 
bet- ir klasiškus skonis.

Rey.

PARAPIJOS FĖRAI BUS 
LAPKRIČIO MĖNESY 

CAMBRIDGE, Mass. — 
N. P. P. Švč. lietuvių para
pijos Jūrai prasidės lapkri
čio 6 d. ir tęsis visą mėnesį 
sekmadieniais. Parapijom lys 

Sąjungos “sutaiin” balius jrg'i<'««tui ausiai lankytis, 
šokiai. Gražiausia arba skir-j "l's reikia puugii
tingiausia nuo kitu, moteris j »'<>kyklos ir baz-
arba mergina. IWsipuošus !
suknele gaus dovauns^Beto, I1;'"1 ke!"H "i!,ę ;ir
bus daug margumynų. pa_l<lolerius sudary sime didelę 
sižadejo dalyvauti keletą ir‘suni:.1 ’r pat apijui bus dide- 
juokdarių. Bus ir ketui-b>s P' niu-ama.

metų dalis: pavasaris, vasa
ra, ruduo ir žiema. Atvaiz
duos keturi ar keturios as
menys. Amerikoniškų “fo- 
nių”bus iki ausų . Tad. atei
kite visi ir visos, jauni, seni 
ir maži. Šoksim, kad net 
salės sienos treškės. Bus ir 
“grinorkos.” ką tik iš Lie
tuvos atvykusios ir šoks vė
liausi lietuvišką šokį.

R. F. D.

ŠOKSIM, TRYPSIM 
SUBATOJ

spalių “29 d., parapijos sa
lėj, 492 Ė. Seventh St., 7:30 
vai. vakare Įvyks Aloterų

I

Parapijomis

JAUNIMAS LAUKIA 
DEBATŲ

L. Vvčiu 17 kuopa yra 
nutarus atgaivinti debatų 
ratelį. Tas darbas pavesta 
p. V. Tamolūnui. Artas ra
telis atgaivintas, ar ne nie
ko negirdėt. Rodos jau lai
kas pradėti su ’ debatais. 
Laukiame. Narė

-4*
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RENGIMO KOMISIJA

SUMANIAI ATSIKIRTO
Kalėjime sėdi du vagys: vie

nas už karvės, kitas už laikro
džio pavogimą:

Pirmas, norėdamas pašiepti 
savo sėbrą, klausia juokais:

— Jonai, kuri valanda?
Kitas atrėiža:
— G ką, ar jau laikas kar

vutę melžti? “Mūsų Rytojus”

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Pirmadieny, spalių 31 d. 
Įvyks vietos Federacijos- 
skyriaus svarbus susirinki
mas. parapijos svetainėj, 492 
E. Seventh St., 7 vai. vakare, 
šis susirinkimas svarbus. 
Bus pranešimai apie Lietu
vą ir Vilniaus kraštą ir lie
tuvių persekiojimus.

Visų draugijų, priklau
sančių prie šio skyriaus, at
stovai būtinai-ateikite. Taip
gi kviečiami ir šiaip katali
ku Įžymesnieji darbuotojai.

Valdyba

ATSISAKĖ NUO BASEBALL 
RATELIO

‘“Vytis" paduoda, kad D r. 
S. Gaiinauskas (Galvariski) 
atsisakė nuo U Vyčių 17 kp. 
baseball ratelio, kurio buvo 
direktorium ne tik pereitų 
vasarą, liet ir nuo jo persi
organizavimo.

ANT RENGUS
4 kambariai su visais moderniškais 
Įtaisymais. Renda dėl atsakančios 
šeimynos $30 Į mėnesį. Ant antru 
lubų. Kreipkitės ypatiškai vaka
rais po šešių. 123 G Street. (S.28)

PARSIDUODA
12 kambarių namas. Yra <lel dvie
jų karų garadžius. Yra šiltas van
duo, gazas, elektra ir maudynės. 
Kaina $13,500. Kreipkitės 178 
Brush Jlili Kd., Milton, Mass. (Ll)

PARSIDUODA
RESTAURACIJA geroje vietoje 
labai prieinama kaina. Norinti 
piaČ-iaus žinoti kreipkitės šiuo ad
resu : 7 Franklin Sq., Ncw Britain, 
Ccnn. (S.-28)

k
LAIKRAŠČIAMS PRANEŠIMAS 

( Pamestą Lietuvos užsienio phsą 
Nr. 15354. išdubtą Vidaus Reika
lų Ministerijos pil. Alizui Gudui, 
laikyti neturinčiu vertės ir ratilis 
ji pasiųsti Generaliniam Konsula
tui, 15 Bark Rotv, NeivAOrk, N. Y.

GERAS PIRKIMAS
SAVIN IIILL—parsiduoda 7 kam
barių vienos šeimynos namas. Kai
na $3,500. Yra kaikuric Įtaisymai. 
Kreipkitės: 3 Minton St., nuo Sa
vin IIii 1 Avė., Dorcliester. (L.-l)

PARSIDUODA NAMAS
3-jų šeimynų 11 kambarių: 3-4-4,. 
su mažu Įnešimu, tik 3 šimtus, li
kusius gerom išlygom. Aš turiu du 
namu tai man perdaug darbo.;Na
mas randasi geroj-vietoj, 8 Grimes 
St., So. Boston.į Agentai nepagei
daujami. Emilija Masteika. (L.-l)

PARSIDUODA
įSALll’NO BARAS su visais Įtai
symais, kaip tai: kranai, sienos, 

■veidrodžiai ir visi kiti daiktai pa- • 
j gal naujausios mados Buvo ver- 
itas $2.500, dabar tik $800.

Taipgi ♦orime gerų l'armų ir na
mų mieste ir apielinkėj ant parda- 

jvimo ir mainome. Kreipkitės šiuo 
antrašu: Lithuanian Real Ęstate . 

lAgency, 50 High St., Nashua, N, 
H.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
UR-JOS VALDYBOS ADRESAI

r

$

/ •
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Suvirs 20 Metų.
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ši kompanija Jšdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą tlel lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiąnt matyk Poną 
Šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

A lcl.san <lra Sada uxk/tx
Man. pereitą vasarą, viešint Lietuvo

je teko susieiti su Aleksandro Sadaus
ko motina, gyvenančia Panevėžy. Mau
dyklės gat. No. 3. kuri norėtų susiraši
nėti su savo viršminėtu sumini. A. Sa- ! 
dnttskas seniau gyveno Br<»okly-n. X. V. 
Jis pats ar žinančių prašau atsiliepti 

■ kreipiantis priėjo motinos mtrialytu ad- 
I ręsti arba prie manęs žemiau paduotu 
adresu, o aš sutinku suteikti visas rei
kalingas infornt.-u-ijas apie jo motina, 
nes man liebnnant 
plačiai išsikalliėti.

JUOZAS
5<»9 Centre St., 

.* (

Pirmininkas — M. žiobti,
539 E. Seventh St, So. Boston, Man* 
Telephone South Boston 8552-B.

Vice-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot Raitininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk., South Boston, Maną 

Fin. Raštininkas — M. šelkia
3G6 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. Sd. Boston, Man* 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., So, Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salčj, 492 B. 
Seventh St. So. Boston. Maas.

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

Lietuvoje teko su ja 
Mano adresas: 

VALINIS.
Easton, Pa.

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
2So E St.. So. Boston. Mass. 

Vh-e-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 <” Street, South Boston, Mass. 

l’rot. Rast. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Fin. ltašt. — Pranas Tuleikis,
109 Bo’.vvn St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas — Andrius Zaiieckas,
150 II St., South Boston. Mass. 

Tvarkda' is — Kazys Mikailionis,
9oG E Broadvva.v. So. Boston, Mass. 

»rauirija laiko savo susirinkimus kas
antrą (2-trą) nedėldienj kiekvieno 
mėnesio l ietuvią Salėj, kertė E ir 
Silver gat.. So. Boston. Mass.. 1:30 
vai. po pietą. Ateidami susirinkiman 

.prašome atsivesti naują narią pri
rašyti prie musų draugijos.

The Chain-Message BoomerangsBy Osborne

1
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LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI

THE FEATHERHEADS

368 W. Br<wdwny. So. Boston, jfaafc 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mortvr Street,* So. Boaton, lfa* 
Mnribaiks — P. I^tučka.

393 Flfth Street. South Boston, 
DniugIJhi įniko snMrlnkpnns kas ant(Q 

nrilMitlenj kiekvieno mėnesio, po 
vnl. po pietų, !*nmp1J<w Snl^J. >
ta Gntrft, South Roeton. Mmk,

t

FINNEY OF THE FORCE By F. O. Alexander

AM D HE SAlD

To PASS TUAT
BAOK //

Thereby Creating a Scandal
--------------- ----- -------------- ---------------------

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
623 E. Eighth St.. So. Boston, Mao>, 

Prot. Raštininkė —Ona Slaurien®,
443 E. 7th St., So. Boston, Man, 
Telephone South Boston 8422-R.

'in. Raštininkė — Brontslava ClunlOMfc
29 Gould St., W. Roxbury, Mano. 

Iždininkė — Ona Staniullu^ė,
105 W. 6th St., So. Boston, Man. 

Tvarkdarė — Ona Mizgiraienė,
1512 Colutnbia R«L. So. Boston, lfaM, 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnką kiekvieną mėoe^ 
7^0 vakare, pobažnytinėj svetatoėjį 

Visais ūr-Jos reikalais kreipkitės paa 
protokolą raštininke laišku ar telefonu.

SV. KAZIMIERO R. K. DJ0S 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mfrss.
Hrmtnlnkaji — Jonan JnroSa,

225 L Street, South Boston, MMh 
Vlce-Plrmfnfnkaa — L SvagMya, “

111 Bovren St., Sonth Boston, Kabi 
Prot. RaAt1ntnfa» — V. Mlckenaujr

465 Thfrrf St.. Sonth Boatto, ĖM 
Flnsnsą KnStinlnk.ts — M. fiettfe *
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ĮVAIRENYBES

yra:
Druskos — 11,900 mik to

kai! tai yra gi- nu, bromo -*— 883 mil. tonų, 
idulrmas žemės pa

jos paviršius yra 
kaip

Tel. So. Boston I1S23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASL’ARAVIOIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oprto ralando*:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki S 
ir nuo G iki 8 vai. vakare. -Ofisaa 
uždarytas suimto* vakarais ir ne- 
dėidieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos .lieti* Uždarytas

gyKojoje jūroje 
Išimtis driisko. Net. ir
tąsiš Raštas, kur eina kal
ba apie Negyvąją jūrą, mi
ni dmską. — "Ten pasakyta, 
kad Lotni, Abraomo brolia
vaikiui, liėgant iš' <feganeio 
>Sodomo, jo žmona buvusi 
pa versta į druskos stulpą už 
nepildymą Dievo įsakvino 
neatsigrįžti į žūstančią lo
doma. ii

j Bet Negyvoji jūra turtin
is kilometrų plo-įga ne vien druska. Joje y- 

už.ima apie 900 ketv. |ra daugybė kitų mineralų.' 
! Anglų mokslininkai apskait-

NEGYVOJI JŪRA IR JOS 
TURTAI

Visį esame girdėję iš šv. 
Rašto apie Negyvąją jūrą, 

i kurios dugne esą palaidoti 
Sodoma ir Gomora senovės 
miestai už tu miestu gvven-

S*

tojų nuodėmes. 4 .
Negyvoji jūra, kitaip dar 

vadinama Druskos jūra, Ąs- 
alto ežeru, ar Loto ežeru, 
guli šventojoje žemėje, Pa
lestinoje. Ji yra 75 kilomet-

■ ru ilgio, 
čio ii- ................
kilonv'tin plotą. Jūros.gi 
lumas l ietomis siekia 400 liavo, kad Negyvoje jūroje 
metrų.

Negyvoji jūra dar pasižy
mi ir tuo,■X* 
liausiąs 
v irsiu je. 
793 metrais žemiau, 
vandenyno paviršius.

Nuo senų laikų šią 
prasta jūrą tyrinėja 
liniukai, 
guli 
turtai. T Negyvąją jūrą į- 
teką Jordano upe. Bet šios gyvosios jūros mineralinių 
jūros vanduo taip sūrus, kad |turtn vertė du kart viršijan- 
jo'je )>< (U’l: tajvrnti joks (jįj- 
ras safar rimas ar aut/alas. 
T adei ir vadinas n e (j i/roji 
jūra.

Žymus mokslininkas Nor- 
denas išskaitliavo, kad Ne-

Įvyks Subatoįe

Spalių 29-ta dieną, 1927
PARAPIJOS SALĖJE

492 East Seventh Street South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Bus duodamos 3 dovanos ku ii turės keiseinusia sūkiu** 
(dresę).

nepa- 
moks- 

J ie rado kad joje 
nepaprasti mineralų 

T Negyvąją jūrą į-

potašo — 1,300 mil. tonų, 
gipso — 81 mil. t;, magnezi- 
jos — 22.000 mil. tonų.

Toliau eina kali jus, kalci- 
jus, bromitas ir kiti minera
lai. Visu šių mineralinių 
turtų vertė siekianti 1,728 
milijardą litų. Amerikos 
mokslininkai sako, kad Ne-

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS“

Baigos du Universitetu
CORNEI.I. UNIVERSITY su A. B. 
G. TVASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostor

Rezidencija
SOS HarvarS St., Cambridge. Mass. 

Tel. University 1463—J.

E _ - • ,
© Lilterty 7296. |

j GEORGE H. SHIELDS \ 
g ADVOKATAS <
1811-812 01d Sonth Building < 

$ 294 Wa?hin<rion Street <
© Boston, Mass. J
$ Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. 1

GYVENIMO VIETA <

37 Gorham Avė., Brookline;
Telephone Regent 6568 <

ANTANAS F. KNEIŽYS;
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk-1 

ir užsiima Reni Estate pardavi-;
ėjimn. būna mano ofise kasdien 

nno 3 iki 5 valandos po pietų išsky- v 
s šventadienius. Lietuviai, kad ir $ 

mažai sukalbantieji angliškai gali© 
kreiptis {vairiais reikalais pas ma- \ 
no. A. E. Kneižio adresas tra toks: \ 

g 3(18 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1696. £

ti visus Jungtiniu Amerikos 
valstybių torius.

Kiek tie visi apskaitliavi- 
mai yra tikslūs, pasakyti 
sunku. Galimas dalykas, kad 
šie apskaitl i avimai visgi yra 
per’ drąsūs.

Paėmusi Palestiną savo 
Įglobon Anglija po didžiojo 
karo rimtai susirūpino tų 
-milžinišku Negyvosios jūros 
turtiAišnaudojimu. Tačiau 
iki šio laiko mažai kas tuo 
reikalu buvo daroma, pasi
tenkinta tik sumanymais.

šiais metais tas reikalas 
pastūmėtas pirmyn. Arti- 

jmiausiu laiku, kaip numato- 
į ma, jau šių metų spalių mė- 
inesį Anglijos kolonijų mi- 
jnisterija galutinai išris klau- 
įsimą apie Negyvosios jūros 
į turtų išnaudojimą. Tam bū- 
jsianti įsteigta su dideliu ka
pitalu bendrovė. Šios jūros 

■ turtu išnaudojimas padary
siąs didelį perversmą viso 
^pasaulio mineralinių ’dmskų 
[:pramonėje ir ypač kali drus- 
t.kos, nes Negyvoji jūra yra 

turtingiausias kali druskos 
> šaltinis pasaulyje. Tl.f>
[ Į-----------------------------------------------------------------

Bijokite trijų nelaimių: Die

JAUTIS NUVERTĖ MINIS- 
TERIŲ KABINETĄ

Ispanijoj yra,, pa prot i s 
grumtis su jaučiais. Tam 
tikrame lauke tūkstantinės 
minios akivaizdoj, artistas į- 
vairiais būdais kabinę jas 
jaučiu ant ragų, rodydamas 
savo miklumą. Po imtynių 
pats mikliausias artistas nu- 
duobia savo jautį.

Vienas tokių ispanų artis
tą Pepe Maro pasižymėjo 
vienose jžtučių imtynėse 
Kosta Rikoj (Amerikoj) ir 
ten pagal tėvynės papročius 
nudobė jautį. Ten tokio pa
pročio visai nebuvo ir už tai 
visa publika tuoj ėmė reika
lauti artisto mirties, o vi
daus reikalų ministeris, jį 
areštuodinęs žadėjo tai įvyk
dyti.

Tuo tarpu palankus ispa
nams ministerio pirmininko 
sūnus mėgino nusikaltėlį 
užtarti ir nuvyko pas vidaus 
reikalą ministerį. Bet mi- 
nisteris nieko nepažadejo 
padėti, tik labai piktai ėmė 
juokauti ispanais, kurių ta
me mieste gyveno penki tūk
stančiai. Ispanai labai įsi
žeidė, ėmė kelt i.riaušes, ku
rios pasibaigė ministerių ka
bineto paleidimu ir dvikova 
tarp ministerio pirmininko 
sūnaus ir vidaus reikalų mi
nisterio. Ispanai paleido 
areštuotąjį Pepe Moro, kurs 
grįžęs į tėvynę jodo savo 
stukas kino filiuose.

MIR? ŽMONĖS BUS KAIP mineralo Koloje esama apie 
^50 milijonų tonų.

Petrograde iš šio minera
lo, sujungto su smėliu ir 

■ kreida, buvo mėginta paga
minti naujos rūšies stiklą, 

ir
i

; dabai* 
įBandvmai labai gerai pavv- 
kę.

Šis prof. Borisovo išradi
mas turėsiąs didelės reikš
mės statyboje.

GYVI
Senovėje egiptiečiai balza

muodavo- savo karalių arba 
žymių žmonių lavonus. Juos 
ištepdavo tam tikra derva1 
(asfaltų) išdžiovindavo ir 
jie Bepūdavo per tūkstan
čius metų. Taip pat buvo 
balzamuojama ir vėlesniais 
laikais.

Dabar Vienos universiteto 
prof. Ferdinandas Hoh.štet- 
teris išrado naują būdą bal
zamuoti Žmonių lavonai ne
tik nepakeičia kūno spalvos, 
bet dar palieka veidų bei lū
pų rausvumas ir akių spal
va.
muojami ir įvairūs gyvuliai

• v

Tuo pačiu būdu balza-

|BROADWAY THEATRE |Į
•į Broadway ir F. St., S. Boston £
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g Pirmadienv ir Ketvirtadienv y‘ ' tA Penki Aktai Vodevilio X

g Pirmadieny, Antradieny, 
g Trečiadieny
& „ Spaliu 31. Lapkr. 1-2

Linil -Janniiigs i
kurs būtų žymiai pigesnis už THE WAY OF ALL 

gaminamą stiklą, FLESH

NEPRALEISKITE
Reta Proga

Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street,• I

Tuo išradimu visi labai su- j netoli L St. Keturi kambariai ant 
į pirmo augšto, penki ant antro.

,, ’ j Maudynės, šiltas vanduo, elektra,
galės būti kaip priešakiniai piazai. Gera proga 

žmogui, kuris turi vieną arba 
daugiau automobiliu, arba užsi- 

! imantis automobilių taisymu. Ran- 
NTATTTA^ MTTJFR AT A«l du atneša netoli $100 i menes. Kai- NAUJAS MINERALAS $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS,

Rusų mokslininkas profe-1Savininką.
sorius Borisovas,- bedaryda
mas tyrinėjimus Kolos pu- 
siausalyje, prie Baltųjų jū
rų ii* šiaurės ledų vandeny
no, rado naują mineralą, ku
rį jis pavadino nefelinu. Šio

sidomėjo. Ilg|is amžius-mi
rę žmonės 
gyvi.

PEČIAI

V

B •

S OME WHE RE IN 
SONORA 

su Ken Maynarcl

« Ketvirtadieny, Penktadie
| ny, šeštadierty
© Lapkričio 3-4-5

Beu Lyon ir Geo. Sidney i
FOR THE LOVE OF 

MIKE

TWO-GUN OF THE 
TUMBLEWEED 

su Leo Maloney

LIETUVIS DENTISTAS T

DR. ST. A. GALVARISKIj
(GALINAUSKAS) i

'414 Broadway, So. Bostoną 
I Telephone So. Boston 2300 
! Ofisas r.Ktaras nuo 1O iki 12 ryto, a 
i nuo 1:45 Iki 5:20 įm. piet ir nuo 7 3 
■ iki 11 vakare, šventą dieną 1^'gal su- 3 
įsitarimą.

Tel Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. G0RMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kiimid“ B romi Street) 

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 12 vai? 
Dieną nno 2 iki 5 vai. 
Vakare -nuo G iki 8 vai.

>

! £ TEL. Sn. Bustos nRO®—W. '

$ LIETUVYS D ANTI8TA8 i > 

k. t. KAPOČIUS įi 
S 251 Broadwas So. Boston e 
'' 11 (“Keleivio' mx«) V
' .. nas e

r :X 6 Ir 6:30 !f. 9 vakare. X
i Seredomis nno & ?kl 12 vaL diena
i ? Subirome ruo 9 Ibi. 6 rak. Ne<M 
j ^ifonds nno P Ii! 12 (pagal aūtartj' y,

I
i

I
I
I 
y 

i

misijos U2 ! ''Oris© VAi.Aj*Doe: nuo 9 Iki 12.
.. . ! n <_ im a —Nėra kilnesnės 

laikraštininko misiją. Laimi 
nu šį tavojo pašaukimo ženklą 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščioniu karžygių kardus ir į 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy- j 
tojo plunksnai. — Pijus X.

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus Šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Kandų 
ateina $95.00 Į mėnesi. Bizni ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlvgos. Ma
tykite tuojau A. J. KLESTI.

Dorchestery 
šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai. viela dėl garadžių- 
Randi] atneša $160 j mėnesi. Pre
kė $14.800. Lengvos išlvgos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendų atneša $780 Į 
me.tus. Prekė $4,500. Lengvos išlv
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKTTE. kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi nėatidėliokite, pinokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 1662—1373

RITA RITA m TA!!

i

i 

t

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chronišku li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.aI

Nejau “Ryto” neskaitai?!
Mūsų “Rytą” ar skaitai.’
Ne kas kitas, tik mūs “Rytas” 
Vis Įdomiai prirašytas.
Nes jis visa girdi, žino
Ir visur teisybę gina 
Korektingai. bet griežtai. 
nistr.Trija Kaune Ožeškienė 
.>

5

« .

Į

Jau artinasi šaltos žiemos 
naktys. Turėkit pečius pri
ruoštus dabar ir nelaukite 
kol visi pradės reikalauti.

Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 
Res. Tel. S. B. 0304-R.

OPTOMETRISTAS 
ekzaminuoja akis ir pritaiko 

akinius 
414 Broadway So. Boston

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl vcscli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti.

i >

162 Broadway, S. Boston, Mass.

i

7 (še^n minuoju akis, priskirto aki- ; Į 
£ DiWs kreivas akis attttęainu ir ’ ,
S amblijoniškose (aklose) akyse so- i >
7 grąžinu šviesų tinkamu laiku. • [

J. L. Pašakarnis, O. D. : 
| 447 Broactaay, So. Boston. ; [

•i./H;

The Jąmes Ellis Co
v 405 West Broadway 

-. Sonth Boston
' -V 4' ' ?

| Tel. S. R. 2805—R. \ !

Įlįst u vi s 
t OPTOMETRISTAS ’

gt.SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
privalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. 4 Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.

APIE
Y HA

LIETUVIŲ, TAUTOS VEIKĖJUS
IAJ ETSTAS I’UfKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETU VOSALBUMAS *
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

GERIAUSIA DĖL
SILPNŲ STRĖNŲ
Ar jus .kenčiate dėl raišumo .■mizeri

jos, skaudamų sįrėnų? Jųž galite gau
ti l>weik^ įimtų pagalbų naudojant 
Johlison’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šihjo, švelnina ir sustiprina silp
nų nugarų, malonia! masažuoja kūno 
audinį su kiekvienu kurio judėsiu, tuo 
padedant atstatyti tinkamų cirkulia
cijų ir normale jėgų. Johnson’s Reti 
Cross Kidney plaster teikia nuostabiai 
piritu* rezultatus, dėl to. kad gj-dno-. 
lės |>ersisiinkin tiesiog per odų | apim
tas vietas — skausmas išeina. <Liegiiat 
apleidžia. Jėgos sugrįžta lieveik ūmai. 
Ir jus gaunate patraritj pngnlbųL Irgi 
dėl* to. kad gyduolės veikia nuolatoa.

I. Mė-

Turime iš visokiu pasi
rinkti nuo $17.50 ir auk
ščiau, su visais įtaisymais. 
Viskas kas tik reikalinga 
namams. Esame agentai 
Atwater Kent Radios.

kol, plnsteris ląi 
gink R«1 Cih. 
nakt ir Įsitlkfin 
liną silpną stri

!U kcl
07TO-W

S. BARUSEVIČIUS

Nr.. Lithuania.
Prenumeratos kauta:

Pristatant i namus metams 
62 lit., mėn. 6 lit.

Siunčiant paštu metams* 50 
lit.. mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesiui 10 litu (Vokietijai. 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3. Lithuania.

Res. Talbot 5563

J. J. ZABARAUSKAS

Tel. Nonvood 1503

E. V. WARABOW
t WRUBU AUSKAST

LIETUVIS GRABORIUS 
TR BALSAMUOTOJAS
117P VaSIUNGTON’ street

Norwood, Mass.

l PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Maa.
Telephone University 3881-W


