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BET JIS APELIAVO

“Aš jiems parodysiu“ pareiškė 
“Bad Boy“ majoras
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Pirmadieny įvyksta mūsų organizacijos L. D. S. metinis 
XIII Seimas Hartford, Conn., kuris prasidės šv. mišiomis, šv. 
Trejybes lietuvių bažnyčioj. Iškilmingas mišias laikys kun. 
K. Urbonavičius, L. D. S. Dvasios Vadas. Pamokslą sakys 
kun. F. Juškaitis, Cambridgio lietuvių parapijos klebonas. Po 
pamaldų bus pradėta seimo pirmas posėdis ir tęsis Federaci-* 
jos nustatyta seimų tvarka.

MAŽIEJI IR VIDUTINIAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 
LAUKININKAI IMA 

Viršų

Dvarininkai pralaimėjo tris 
vietas

J

- s*

GAUSI

B6 Amendmento
PAŽADA ŪKININKAMS 

PAGALBĄ

Baisi motociklų katastrofa ties 
Klaipėda

20 motociklistų, atsidaužė 
baroną, suvirto vienon 

krūvon

Trys sužeisti

į pavojų, nesustodami nušoki- 
nėjo nuo motociklų ir suspė
jo dar nusiritusius ant ge
ležinkelio paimti ir išgelbėti 
iš neabejotinos mirties nagų. |

Jei kelias nebūtų buvęs 
uždarytas, beveik visi moto- 
cikiistai būt papuolė po 
traukiniu.

Daugelis motociklistų su
sižeidė. Labiausiai nukentė
jo kauniškiai VI. Matulka ir 
stud. A. Jonikas. Matulkai 
sužeistos kojos, akinių stik
lai sulindo veidan. Jonikas 
smarkiai sužeistas. Nežiū
rint įvykusios katasrofos,

ir vienas 
(Landiviris- 
Tokiu būdu

važiavo plentu■ • /. —— ■nrotoeiktistaT~Savomis jego-

Rugp. 5 d. Klaipėdoj įvy
ko didelės motociklais rung
tynės, kur dalyvavo Berly
no, Hamburgo, Karaliau
čiaus, Tilžės ir iš kitur mo- 
tociklistai. Rungtynėse da
lyvavo ir Lietuvos keli mo- 
tociklistai iš Kauno.

Rugp. 1 d. Lietuvos moto- 
ciklistai kartu su Vokiečiais 
ųuo 
Klai

Ties Klaipėda plentą per
kerta geležinkelis. Baumas 
buvo jau uždarytas, nes tuo
jau turėjo eiti traukinys. 
Lietuvos motoeiklistai, kurie 
važiavo pirmieji, to nepa
stebėjo ir visu 70 kilometrų 
į valandą greitumo smarku
mu trenkėsi į baumą.

Reginys, buvęs šiurpulin
gas : apie 20 motociklistų su
virto vienas ant kito plen
to pašaliais, atsitrenkę į 
baumą.

Kai kūne motoeiklistai 
nusirito ant geležinkelio.Tuo 
momentu visu smarkumu 
pralėkė greitasis traukinys.

mis nuvažiavo Klaipėdon.

LENKAI MANEVRŲ TIES 
DEMARKACIJOS LINIJA 

NEDARYSIĄ
Sąryšy su Lietuvos notai 

Tautų sąjungai Lenkų ofi 
ciozinė “Epoka” praneša, 
jokių Lenkijos kariuomenės 
manevrų Vilniaus * Krašte 
nebūsią ir nenumatoma.

Rugsėjo mėnesį būsią kas
met daromi paprastieji ma
nevrai vietose, kur kariuo
menė turi nuolatines buvei
nes.

Tą žinią patvirtina ir 
Lenkų telegramos agentūra

Vokiečiai motoeiklistai pa- “Pat,” kuri tvirtina, kad
sirodė vikriausi ir suma- Vilniaus Krašte manievrai
niausi. Jie iš tolo jau pašte*- nebuvę numatyti bei niošia-
bėję nelaimę ir dar didesnį mi.

IAIS-
— Rugp. 21 
tuvos Vyčių 
Ryte, Dievo 
'čioje šv. mi-
lotas M. L. 

onu buvo kun.
sub-diakonu 

Ceremoni-

Pasmerkė išduodamus in- 
džionkšinus prieš dar

bininkus

Karaliaučiuj
Klaipėdos krašto apskri

čiai išrinko naujus seime
lius.

Liepos 27 d. naujai išrink
tas Pagėgių seimelis turėjo 
pirmą susirinkimą, kuriame 
išrinkta apskrities taryba ir 
[apskrities atstovai.

Tarybon tapo išrinkti ke
turi mažųjų ir vidutinių lau
kininkų atstovai, vienas so
cialdemokratas 
dvarininkas, 
clmf'tspartei).
dvarininkai pralaimėjo tris 
atstovus ir socialdemokra
tai vieną.

Apskrities atstotais iš
rinkti tiktai mažieji ir vidu
tiniai laukininkai.

Šis mažųjų ir vidutinių 
Ilaukininkų laimėjimus rodo, 
Jkad Klaipėdos krašto vals- 
Itietis pradeda savarankiškai 

Įveikti ir kratosi dvarininkų 
vadovavimo, kuris ypač ma
žiesiems laukininkams visai 
nepakeliui.

Jack Sharkey susižeidė
LIETUVIŲ DIPLOMATŲ 

PERMAINOS
Latvių spauda praneša, 

kad artimiausiu laiku būsią 
padaryta keletas Lietuvos 
diplomatų atamainų. Tarp 
kitų žadąs būti atšauktas iš 
Paryžiaus Lietuvos atstovas 
Klimas, kuris turėsiąs užim
ti užsienių reikalų ministe
rijos generalio sekretoriaus 
vietą. Į Paryžių būsiąs pa* 
skirtas ligšiolinis Lietuvos 
atstovas Berlyne p. Sidzi-

■ kauškas. Taip pat žadąs bū
ti atšauktas iš Rvmo atsto-,

* * <1 

vas Čarneckis.
Tuo būdu Berlynan Ry

man ir Rygon atstovai dar 
nepaskirta ir nežinia, kas 
užims tas vietas, kurios yra 
gana svarbios.

Chicay 
d. prasid 
XVI sei 
Apveizdi
šias laik 
Krušas. 
Urhmaviči 
kun. A. Lii 
jorium buvoškuiL Urba.

1 Nunoksią j pasakė kun. 

Bičkauskas » Indiana Har- 
bor, Ind. •

Laike šv. raišių giedojo L. 
Vyčių Chicągos apskričio 
choras, muz. A. Pociui vado
vaujant

Po pamaldf prasidėjo pir
mas seimo 
parke. į

Seimo 
dalyvavo į 

|ir kiek i

ų, sveikino '-Chicągos mies- 
m atstovas adv. Warner 
-Wall. ' '

Seimo prezidiumą sudaro: 
D r. J. Pošl<a, pinu.
I Zdankus ir

%
Onaitis, vice-pirm.
J. Karpiutė ir
J. Useliutė, rast.
Mandatų komisija: J. Viš- 

niauskas, A. Bubniutė, J. 
Giedraitis.

Skundų, rezoliucijų ir 
sveikinimų: kun. P. Vaitu
kaitis, kim. Dr. J. Navickas, 
J. Olšauskas, J. Pajaujis ir 
kun. S. Vembrė.

Kariu su seimu atidaryta 
ir rankų darbų paroda.’ Pa
roda labai turtinga darbe
liais iš Lietuvos. Prie šio 
šeinio, o ypač parodos suren
gimo daug pasidarbavo p. 
Ignas Sakalas.

Valio, vyčiai!
■ ■ ■ .................... —i

ėdis McKinlev 

me posėdy
100 delegatų 
^svečių.

Albany, N. Y. — Rugpiū
čio 22 d. vakare. Ne\v Yorko 
valstijos sostinėj įvyko ofi- 
cialis^ Demokratų partijos 
pranešimas gubernatoriui A. 
Smith’ui, kad jis yra iš
rinktas partijos kandidatu į 
prezidentus. Lietus priver
tė susirinkusius iš po dan
gaus kraustytis į svetainę.

Gub. Smithą perstatė Se
natorius Pittman iš Neva- 
dos, pirm, pranešimo komi
sijos.

Gub. savo kalboje palietė 
prohibiciją, ūkininkams pa
šalpos reikalą, užsienių rei-

LIETUVOS VALDŽIA 
PATAIKAUJA 

^YDAMS

Leis jiems prekiauti 
sekmadieniais

Kaunan. — Praneša, kad 
valdžia rengiasi pakeisti į- 
statymus dėl krautuvių už
darymo sekmadieniais. Sa
ko, kad sulig naujo projek
to, žydai galės laikyti krau
tuves atdaras sekmadieniais.

MILŽINIŠKAS SPROGIMAS 
LODZĖJ

vandeifš jėgą, gelbėjimą nuo 
potvynių, darbininkų klausi
mą, susisiekimą ant upių ir 
kitus klausimus.

Pasižadėjo griežtai vykin
ti prohibieijos įstatymus, bet 
pritaria modifikuoti 18-tą 
ąmendmentą ir leisti valsti
joms referendumu išspręsti. 
Bet jis yra griežtai priešin
gas grąžinti saliūnus.

Gub. Smitho kalbos buvo 
susirinkę klausvti keletą de- 
sėtkų tūkstančių žmonių, bet 
lietus daug išvaikė, o kiti 
turėjo eiti į namus, nes ne
tilpo į svetainę. Milijonai 
žmonių klausėsi jo turinin
gos kalbos per radio, nes jo 
kalba buvo perduodama iš a- 
pib 150 nulio stočių.

Gub. Smith gavo daugybę 
sveikinimų iš visur. Jis tu
ri daug šansų laimėti rinki
mus.

Sugriauta daug namų

Varšuva, VII. 30 (Elta). 
Papildomomis radio-žinio
mis. per sprogimą penkių 
aukštų chemikalų dirbtu
vėj Lodzėj sužeista apie 300
žmoniij, taip kurių 27 ųg- racijos seimai įvyks ru 
niagesiai. Sugadinta daug Čio 27-29 d. d., 41 Capit 
arti esančių namų.

Uaršara. — Lenkijos y 
džia savo notoj Lietuvai 
tinka atnaujinti taikos deį 
bas Karaliaučiuj, bet- nui$ 
do, kad Zaleskis negales ds
lyvauti. Pakartoja savo pu^ 
mesnį pareiškimą, kad Ė 
kijai būtų daug 
derybos įvyktų Genevoje.5 
- Toliau Lenkija savo 
j e siūlo, kad jei Li( 
ri derybų Karaliaučiuj,:^ 
jos turėtų būti prade 
piūčio 22 d., 'o jei ( 
tai rugp. 25.

Lenkai matyt norikų 
derybos būtų atnauju 
būtinai prieš Tautų i 
gos tarybos posėdį, ką 
kui galėti? blofuoti ir k 
ti Lietuvą už “ 
ma.”

LDS. ir A. L.

Avė., Haridkird, Conn.

*

Ąlajoras “Bossy” £avo 11 mė 
pasėdėti kalėjimet.

»ž
• '4

Ketvirtadieny nesikumščinos |

Mūsiį tautietis Jack Shar
key besitreiniruodamas Nevrl 
Yorke paslydo ir susižeidė! 

kairiosios kojos klupstį.
Ketvirtadieny, rugp. 23 d. I 

Fenway parke Bostone jisj 
nesi kumščiuos* su Petersonu. |

Petersonui paskirtas nau-Į 
jas oponentas Ernie Schaitf.Į 

• < I v 1
‘H t] 

TAI BENT MOTYN A: ;
“Dz. Wil.” praneša, kad 

šiomis dienomis atsilankiusi 
, Vilniaus kurijoj 60 motų 
moteris .Kazimiera Judyc- 
kiėnė, ir, paprašius išduoti 
jos. yąikams-i metrikus.. Pa-, 
sįroįę- .?•, fTady^enp 

turintį. ,29 vaikus ir pati gy
venanti Vilniuje.

MILAŠIUNIUTĖ IŠSIPASA
KOJO KAIP JI PAŠOVĖ 

SAVO PATĖVĮ 
Brooklyu, N. Y. — Perei

tą pirmadieny čia areštuota 
Marė Milašiūniutė, 15 metų 
mergaitė. IVorcester Class- 
ical High Selinai studentė, 

į už tai, kad ji pašovė savo 
patėvį Juozą Mekušauską, 
42 metų amžiaus. Taipgi a- 
reštnota ir Liudvisė Milašiū- 
nienė - Mekušauskienė. kuri 
irgi kaltinama šovime. Ji 
padėta ]x> $5,000 užstato.

I Marė Milašiūniutė mokėsi 
I šaudyti revolveriu dar lan- 

Įkydaina mokyklą kur nors 
Į miške, taikydama į medi.

Mergaitė prisipažino, kad 
ji i jį šovus, ir apgailestau
ja, kad jo ant vietos nenu- 

Išovus. Ji sako, kad jisai ją 

išžagino penki metai atgal 
Į ir taip su ja elgėsi atkaito- 

.Įtinai per pastaruosius j>en- 
Rls metus. - . • ' —

- Teismo rekordai rodo, kad 
Mekušauskas už žvėrišką 
[darbą su mergaite buVb jau 
kartą teisiamas, bėt del sto
kos įrodymų jį paliudsUVo.

Jos motina, Liudvisė Me- 
Įkušauskienė kada tai irgi 
paleidus penkis šūvius Į sa
vo antrąjį vyrą Juozą.

Dąbati Mekųšauskas yra 
pavoj iųgą^ųe: i pade j ime, jo 
pati LiudvMS kalėjime; o 
duktė Mare prieglaudoje.I

i——--
Lenkai neįsileidžia skautų

Italijos Nota Sovietų 
' Rusijai

/

Varšuva, VII. 27 (Elta). 
“Kurjer Warsxawski” pra
nešimu iš Maskvos, italų pa
siuntinys Maskvoj pareika
lavo, kad Sovietų Rusijos 
vyriausybė atšauktų lakūno 
Čuchnovskio ir kitų • rusų 
ekspedicijos narių pareiški
mus dėl Nobife ekspedicijos. 
Tuo tarpu Sovietų Rusija į 
tą reikalavimą nieko neatsa 
kiusi.

Kaip žinoma, šiemet Vil
niaus lietuvių gimnazijos 
skautui būrys lankėsi nepri-| 

klaųsomoj Lietuvoj: jie bu-1 
vo atvykę ne paprastu keliu. 
— per Gyyvą, bet per de
markacijos liniją. Dabar, 
grįžtant atgal, lėųkai jų ne- 

Esą perankfjti 
j ; ■ / ! 'H t/H

___________________ « i

• ' f / ! tr i ’ e 1 ' • * ’

Pagarsėjusi prancūzų jo
jikė Rošel Doranž, padariu
si kelionę iš Paryžiaus į Bu
kareštą, netrukus raita pra
dės keliauti Kauną per Miesto : įririši

įsi leidžią 
grįžtą^. <

. I

Nenburyport, Mass. — 
Rugpiūčio 22 d. įvyko teis
mas valdžios prieš šio mies
to majorą Andrevv J. 
(“Bossy”) Gillis. Jis buvo 
kaltinamas už laikymą ga- 
molino be leidimo, išdraskv- 
mą šalygatvio statant gazo
lino stotį ir keletą kitų kal
tinimų, kurie surišti su pa
statymu gazolino stoties re
zidencijos sekcijoj, kur 
miesto įstatymais yra drau
džiama.

I • * *

Majoras jautėsi miesto 
“bosas.” Pasistatė stotį ir 
pardavinėjo gazoliną. Biz
nis iš pat pradžios gerai ėjo. 
Bet kumet kaimynai pradė
jo ^protestuoti ir rengtis iš
kelti prieš savo majorą bylą 
biznis kelis kartus pagerėjo.

Teisine pasirodė, kad ma
joras “Bossy” Gillis leidi
mą laikyti gazoliną ntlbsavo 

lo'! į^išni laitai jdjoPie- 
/ hiiėji, b'tik WfejoH Varšuvą. Iš Bukarešto per riaus turėjė, b'tik hėtd’fejo 

1 Varšuvą i Kauną jojikė ža-^ nuo* valstijos p^bliė*’iAfęty v nn i/_ . 4.1 • ___ ■ k.' • ' • * ’; •da atjoti pA 20'dienų. de^affincnto.

Teisėjas Jonės išk 
abiejų pusių liūdininl 
majorą “Bossy” nu 
11 mėnesių į kalėjimą, ir 
simokėti $1,140 
bausmę.

Jis apeliavo ir 
be kaucijos. “Aš jienas 
rody si u, ’ ’ pareiškė ; * 
Boy” majoras.

“Aš šią bylą nukelsift 
į Aukščiausiąjį Jungi 
tijų teismą į VVashingtCįfl^

“Aš dar juos supliel 
Teisėjas Jonės uždt 

bausmę majorui sm 
išbarė.' Bet majoras ne 
nenusiminė ir pareiškęs 

“Kumet aš liksiu gi 
natoris, tai teisejĄ j 
pirmiausia pavarysiu.” 

“Bossy” tuoj po 
los pradėjo atakuoti 
priešus.

Jis įsakę* 
ninkui . su 
prieš p-nią 
žmoną adv. 
prokuroro, už nėšio 
taisyto revolverio 1 
ir prieš E. M. Cof 
prieš jį lifuiijo, už 
mą automobili 
, Taigi šio m 
piliečiai turės A 
mimų su Savo' 
sy” Gillis.

i •
4 *
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Visam Kaunui užteks 

durpių

r

PAGAMINTA 5,000 TONŲ 
DURPIŲ

1.
2.
3.
4.

rie tų visų kankinimų 
prisideda plečkaiti-

Del neturto kauniete 
čigonei k»

X,

O BRANGYMETIS AUGA
Statistikos žiniomis, aną 

savaitę Vilniuje visų daiktų 
kainos pakilusios 0,5%.

'V f

Įvairios Dainos

1.
2.
3.
4.
5. 

. 6. 
.1

A • • K
f). ■

avis ir dvi karves.

įųnga ,ma
7 ,d.į bokšto proj

APIE L

J. 0. STRIGUNAS

DORCKį&rZK mĄb
Colttmbio 4250

ūkio
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i Telšių kalėjiman

Kazys Buožys ki-
Nevarenų v. buvo nu- 

"už vagystes < .
"kalėti ir išvet^į}|tki 

Ižųmah; 11 : in.
< j •• ix ~ :

d)rįem
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* Turžėnų val.j ^ųba
kaimo;

4 d. jis iš |xa pa- 
r pėsčias atėjcųiš Uk- 
s į Telšius, įlindo į ka- 

)į- viršininko sodną, ir 
jb sulaukti viršiniiiką, 

buvo pasiruošęs pul- 
pb kojų ir prašyti priiųi- 

ėjiman atlikt ubausmę, 
inko^ nesulaukė.

r. • r t *
į,* darbų vedėjo ;p. 
os žmona pastebėjo 

r suolu gulintį kalinį. P.
enė išsigando ir ėmė 

Kalinys taip jau 
rsigandęs paskui p. Ru
senę, šaukdamas: “Po 

j, nebijok, nieko nedary- 
IBuozys atbėgo į ka- 

yir pareiškė, kad pa- 
iš Ukmergės dėl blo- 

venimo sąlygų, todėl li
pais savo valia |>er- 

dti iš Ukmergės kalėjimo 
Telšių kalėjimą. Tai, tur 

į pirmas toks atsitikimas, 
net kalinys pabėga ne 
kad būtų laisvas, liet 
i atsėdėtu kitame kalėji-

bar guli ligoninėj.
Turėdama nuolatos dirbti 

ir neturėdama galimumo nei 
pridaboti nei maitinti, kūdi
kio ^atidavė jį (kiti kas sako 
— pardavusi) vienai čigo
nei. ; i J j

Tufe tuojaių apie * jai Suži
nojo ‘kaimo moterys ir,’ bai
siai triukšmaudamoš irtpik- 
tindamosios. kūdikį iš čigo
nės atėmė ir grąžino moti
nai Basiųskiėnei. ;

D SPECIALISTAI
•giai (Stačiūnų vai.) 
oju laiku nežinia 

ftr dingo Karaliūno karvė,
rado krūmuose pa

rneša palikta, o oda 
ta. Taip pat atsitiko 

Įpniuos ie-^Žibartuos.

aks
^LVIS Į PRANCŪZIJĄ 

ancūzijos pirkliai susi
mo ir Lietuvos avimis. 
Išreiškė turį noro ir sa- 

j pamatyti lietuviš- 
ir paragauti mūsų 
Tuo reikalu susi- 

jo ir keli Lietuvos pir- 
TaČian. pasirodo, a- 

gabenti į Prancūziją 
tolumo per daug liepa- 

'ad greičiausiai tebus 
gabenti tik avis—iš 

iipedos į Šerbūrą.

----- -—
tlEK IŠLEIDŽIAME 
, - TABAKUI'

atistikds daviniais re-
per paskutinius tre-

vakarą it afk
lių lenktviies. Geriausiu ne

sirodė V.
kumelė,

lenkų 1, -
• i - . - •r-'- —*

Šiomis dienomis Linkme

jjĮtėj^denk- 
ik perei- 

Dabar beveik

pilį Vilniaus ą JJT L M 4

T
: s

Vilniaus ir Nepr. Lietuvos
Yrą tąį senas paprotys rink

nų miestely buvo sųpląukę 
keli šimtai maldingų žydų iš

____________ me/ nehpseiiia 
be šiokių ar tokiųTenktynių.

: A. 6 i
PRIBRENDĘS MELIORACI

JOS REIKALAS
Naumiestis. — Čia ūkinin-

Šiomis dienomis finansų 
$ . ... 
ir žemės ūkio ministeriai su 
Kauno miesto vai. atstovais 
tikrino Ežerėlio durpyno 
darbus. Per šių metų pen
kis mėnesius esą pagamin
ta 5,(MM) tonų durpių. To 
kiekio esą pakankamai ku
rui visam Kauno miestui, to
dėl nuo liepos 31 d. durpy
ne darbai sustabdyti.

Durpių apdirbimas ir pa
čios- durpės dabar esančios 
žymiai pigesnės, kaip buvo 
anksčiau.

nnetus Lietuvoje suvurto-
įbako kiekis ir jo kaina
-Atrodo: 1924 m. 1‘>09,-

m. 1,226,965,8 klg. už
į4*»,073 lit

387,5 kl
1926 m.. L-

už 22,138.927

dovan

yyffitcmfe ap-ĮKlos/Rimzczyč, Reiner, vice- 

skrity^ Odininko Vaitkevi-įprez. Czyž if miesto archR 
Ičiaus- žemes -dalis randasi įtektas inž. Narębskis.
I »'•.’* ■ j, 4. # I

anapus demarkacijos linijos, ____________ ;
Šilinių kaime, netoli Palū
šės miestelio. Kalbamą že-|

tųvosr pi 
čius, gyv:
Linknipoų yAby.

kai labai susirūpino^nusau- apdirbinėti Vaitkevičių! 
sinėti laukus. Pradedą kas- «eima visuomet gaudavo ata- 
x • • ’ • > i. • ' A v > * 1-■» it? 4Ž? lnv^Lrii 1_tp grioviu^. 4 Tik įųieįn^eijos 
Raibai yra apslnŠiiliime: 
kai kurių aplinkybių!, pav. 
kitur reikalinga tokių dide
lių grovni, kuriuos tik susi
jungus , keliom apylinkėm 
bendroviškai tėra galima 
atlikti, kitur laukai- yra 
siaurais rėželiais. Žmonės 
laukia skirstymo į vienkie
mius, ir nežinodami, kur bus 
jų žemes sklypas, vengia 
melioracijos darbų, tuo tar-

• pu vengia, Ąors jie visai pri-
1 brendę.

J. ŠIMKUS—PABALTIJO 
ČEMPIONAS

Atvykęs i Lietuvą ameri
kietis lietuvis imtininkas 
Juozas Šimkus per suruoš
tąjį Kaune tarptautini čem
pionatą nugalėjo visus savo 
priešininkus ir jau oficialiai 
paskelbtas Pabaltijo čempio
nu.

NUBAUDĖ “KRIMINALĖS 
POLICIJOS” VALDI

NINKĄ
Kauno Apyg. teismas nu

baudė I*r. Žadeikį 1 met. 7 
mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo už tai, kad jis važinėjo 
provincijoj, save vadino kri- 
niinalės policijos valdininku, 
darė kratas, rašė protokolus 
ir juos panaikindavo, kai
gaudavo kvsi.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
55 AVIS

Liei>os 29 d. Varėnos apy
linkei buvo didelė audra ir
perkūnija. Perkūnas treti
kė į aviu būrį ir užmušė 5u

SKOME ŽMONIŲ
$5000 kurie interesuojasi į Judamųjų Pa-

veikslų Biznį. Judamieji jiaveikslai padare mi- 
A; Mjotius ineŠejams. štai dabar tavo proga įnešti.

■ OLUMBIA THPATRE CO

tinkamus leidimus iš lenkų į- į _ •• . • > , r _ 11
jstąigų, kad gulėtų pereiti de
markacijos liniją. Šiais me
tais Šilinių kaimas buvo da
linamas į vienkiemius irt 
Vaittkevičių reikalas prižiū-Į 

fėti žemę dar daugiau padi
dėjo, dėl to jie buvo pri-l 

versti kartais net toliau 
kiek pavažiuoti Vilniaus! 

krašte, būtent: į valsčių ir 
apskritį. *

Ir štai ūkininko. Vaitke
vičiaus sūnus Vincas ūkio 
reikalais nuvyksta į Igna
liną, nežiūrint to. kad jis tu
rėjo atatinkamus liūdymus, 
sulaikomas, areštuojamas, 
įkišamas kalėjiman ir žiau
riausiomis priemonėmis į 

kankinamas, verčiamas pri
sipažinti. kad jis agituojąs 
žmones prieš lenkus ir pla
tinęs prieš juos nelegalę li
teratūra. Tuo tarpu tai y- 
ra, grynas prasimanymas. 
J aūnasai Vaitkevičius jo
kios literatūros nėra plati-i 
nęs, ir agitavęs. Tai patvir
tina visi jo kaimynai. Len- 

neberasčfaĮni priekabių 

prie Lietuvos, ypač nutrū
kus deryboms,' ir nebegalė
dami Lietuvos šmeižti, pra
mano visokius nebūtus daik
tus. Kai dėl nelegalės lite
ratūros. tai yra žinoma, kad 
patys lenkai išleidžia kokią 
nors “literatūrą,” kuri ne
va yra nukreipta prieš jų 
valdžią, o vėliau kaltina lie
tuvius.

Pri 
uoliai 
įlinkai ir jų sėbrai. Prie šio 
Vinco Vaitkevičiaus kanki
nimo žymiai prisidėjo pabė
gęs iš Lietuvos kriminalistas 
Kulbokas, dabar virtęs dide- 

pulko Drezdene manevruose*, liu phvkaitininku.

“VILNIAUS AIDAS” PA
TRAUKTAS ATSAKO 

myb£n
Vilniaus spaudoj pasirodė 

žinių, kad miesto štorastijos 
parėdymu patrauktas teismo 
atsakomybėn “Vilniaus Ai
do” redaktorius už straips
nį “Nauji receptai,” įdėtą 
to laikrašęio 82 Nr.

tis žydams tąn miestelin pa
minėti Jeruzalės paėmimo 
difną.. Lenkų , spauda jau 
prieš tai. ėmė girtis savo lo- 

jaUškmoiL. kad lvidžiaat i. žy- 
dams melstis. Tuo pat laiku 
pradėjo rašyti visokių insi
nuacijų prieš Nepr. Lietu
vos vyriausybės tariamąjį 
netolerantiškumą, kad ji ne
leidžianti ga’ujo žydų be jo
kios tvarkos. Nusitvėrusi to
kio “argumento” “Slowo” 
ir kiti laiki*asciai be jokios 
etikos ir gėdos piemenišku 
būdu, vėl iškoneveikė lietu
vių pasienio sargybą, o save 
išgyrė.

BEDARBIAI MAŽĖJA, O JŲ 
VISUR PILNA

Lenkų spauda giriasi, kad 
Vilniuje bedarbių skaičius 
nuolat mažėjąs, o tuo tarpu 
bedarbių pilnos gatves.

Bivfrš 20 Metų
JUOZAS P.ŠARKIUNAS n

DARBUOJA8 8U \
-VUSKT& BONS PIANO ' 

KOMPANIJA 
e

ši' kompanija tšdlrblnėja pianus 
Bostone per T5 metus suvlrž. Lie
tuvis Ponas šarklonas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

AukSčlauslos raštas Pianai, Vik- 
trolai ir Radloe žemiausiom kal
bom. : Mainome senus planus. Ha-' 
lyk dei katalogo. Pristatymas visur 
Ūykal. Prieš plrkslant matyk Poną 
ėarkiuną.

Voee & Sens Piano Co.
190 BOTLSTON 8I\ BOSTON

AM. LIET. R. K. FEDERA 
GIJOS XVIII SEIMAS

MAIRONIS IŠVAŽIUOJA 
UŽSIENIN

Sunkiai sirgęs mūsų tau
tos atgimimo dainius Mairo
nis, bet dabar žymiai pasi
taisęs, mūsų gydytojų pata
riamas išvažiuoja į užsienį 
į Vildungeną toliau gydytis. 
• K  Ž—JL—> 2 V -

SUĖMĖ SU PLEČKAIČIO 
LITERATŪRA

Šiaulių policija, sekdama 
plėšikus, liepos 27 d. pripuo
lamai užėjo Amalių stoty 
Stasį Pšelnickį, pas kurį r<ąfl 
do daug Plečkaičio literatH- 
ros. Jis su literatūra suim
tas.

IŠVYKO Į VOKIETIJĄ
Lietuvos karininkų į Vo

kietiją išvyko 2 pulkininkai 
ir 2 majorai. Tai revizitas 
vokiečių karininkams už jų 
atsilankymą į mūsų 'nepri
klausomo gvvenimo 10 metu 
sukaktuves.

Eitkūnuose juos sutiko 2 
vokįečių karininkai. Kari
ninkai Vokietijoj prabus a- 
pie savaitę ir dalyvaus 10-jo

SUSIPAŽINOT SU mOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyrų ir motery Kiekvfe* 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
tus ir mokytas moteris. Taip ir pas fiėtuviiis
tunbfltL

tautos vądu&j ; Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supa&idinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. L Jei taip nedaroma, tai reikia 

. (nustoti kalbėjųų apie Hetavių išliktais Ai
rikoj

TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKU8 VHIKALĄS VADINAMAS ..

Veikalas tusi 436 poslapių, N kurių M puslapiai

ii r.ii :

W&U D&VcSEUftU

666 Wert Btoadway -

2100 PROTOKOLŲ
Šiuo, laiku Vilnius turi la- ( 

bai daug policijos. Lyg no- i 
rodama įrodyti, kad ji čia 
neveltui algą ima, per vieną | 
liepos mėn. sugebėjo surašy 
t i net 2,100 protokolų už į- 
va irius vadinamuosius admi
nistracinius nusižengimus.

> *

1863 METŲ SUKILĖLIŲ 
PAMINKLAS

Vilnius. — Yra kilęs len
kų tarpe sumanymas pasta
tyti Lūkiškio aikštėje 1863 
metų sukilėliams paminklą. 
Lūkiškio aikštėj, kaip žino
ma, numalšinus -sukilimą, 
buvo pakarta keletas sugau
tų sukilėlių. ■

Kiekvfenftme “Žvaigždes” nu
meryje pilna, įdomią &peakymūliq, 
dvasią žadinančią pranešimų ir ži
nių iš viso kataliką pasaulio, daug 

. rašoma apie paskutinių laikų Šven. 
Ituosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodamą 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigžde”*išeina kas mčnesj. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 lt.

Tat ir vist kte tik gyvas, pasi- 
rflpifikit, kaa sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždėP’

Adresas: “Žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

■ ■.-■ffjg.tSĮyy i į

Amerikos Lietuvių R. K. Fe 
deradjos KVIII-tas Seimą* 
bus rugpiū&o 27—29 dienomis 
Hartford, Cotrn.

Visi Federacijos skyriai ir 
Federacijų priklausančios 
draugijos bd OentraUnių or 
gazdnclįų kuopos, malonia 
kviečiame* praduti rengtis 
kad fintarnfti prisirengus visij 
Am. lietuvių katalikų vieny 
bės ir so&daramo reiškėjos — 
Federacijos Seiman.

Seimo dienotvarkė bus pa 
skelbta vėliau.

K. J. Krufinskas, 
Federacijos Sekreteriua 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

i

KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
Ak, mylfa ttfve__ ________
Bemrfftfl, nėvesS pačios _ 
Graži čk giružė__________
Meilė - -
Meile uždegta Kratinė____
O pažvelgki________________
Visuomet širdis surakinta— 
Penkios linksmos dainos —

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas _
Skrenda, lekia nnasnj mintįs
Trisdešimt dainų ______

Mišram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos______
Giesmė į Šv. Karimerą___
Lietuvos Vyčių Imnas___
Pirmyn į kovą -
Mes grįinn ten _
a) Išauš vasarėlę b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė ________

18.. a) - Kaip aš buvau jaunąs, b) Žiu-
rau aniksci rytą, c) -M
Lietuvoj—

25

.25

25

25

.25

.25

110.0 
. .30
. .60
. .20
. .20 
.20
. 25 .

.25

.40

.40

K0MP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1. a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve
2. a) AŠ pas tėvelį, b) Močiute mano
3. a) Mėrgųvakario dainą; b) Ei, Tė-

veli, Tėveli . —____ __ ____ _____
a| MoMnte, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge --------- —------- ;---------- -
a) As tpli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) ____ ;____________
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis __ _ . . .. ..
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo --------.------- ----------------------- .

8. Tautiški šokiai L .......—-------------- *
Tautiški šokiai --------- - . , . ....

KOMP. M. PETRAUSfcO DAINOS 
Apvesdinkite mate '------ s-----
Šftj nakcialy (dzūkiška) ____
Jojau dieną (augštam balsui). 
Ko liūdit sveteliai --------------
Siuntė mane motinėlė ----------

. Vai aš pakirkčiau — 
Saulelė Raudona

? KOMP. V 
Jau Kelias

* Dvi dainos “i 
Mūsų Šokiai Lč^ 
MT "
• v

Aštuondos* ■ 3a
TryB dainos > 1 *.m

VAINIKUONIES
Mūsų lokiai

Kas įtikės ne į laikinus, bet 
į amžinus dalykus, tasir gyve
nimo audrose jausis kojomis 
bestovįs ant tvirtos žemės ir 
galvą, beturįs saulės spindu
liais apšviestą.—Claudius.

r?
19; sj Eikitaašo m« 

j kaų žydelį e);&
, 20.- a) Miels tėve&.b

»-i vėlę, e) Ateiffėriątt falio dyA>.
i Hi) “ ‘
‘ Kalbiu jaunas bernuž21'“ L tū-
; rėjai vištą ;----------- _

^2^1 a) Tyknsfe rytėlfe, b) ▼*-
, „ nagėlis, e) Kur Nemtmai, d) 01 Sn.

Ma-lfulia

s virš paminėtos dainos galimai ginti’*wDj0rbinihkon Knygine. Styšida> ‘ 
siskite ir pinigift^IJVfe^(>mėt adr^suėkite taip f

Leis .50
<aL
—

«) 
ttu 
_ .50

Ą ’ ' J k

n t.-trt T

» ifrtlta n^e



ISGARSINIMAS

Kita Sensatiška Chevrolet Vertę

4 SMARKUMŲ PRIEŠAKY - 4 RATŲ BREKAI

Kaina tiktai

Palikt?. Sei

nau

teigs neturi jų pas savė i 
reikalaukit, kad jw užsakytų 
H obelio vafatinM

Iš 36 kp., New Britain, Ct.
— 1. Michalina Blažauskaitė, 
2. Zigiyąs Karulis, 3. Antanas 
Miči finas.

PETRAS KAŠČTUKASĮ 

Grigaliaus universitete Ro-| 
moj baigė bažnytiniu teisiu

Dabar Chevrolet pristato naują utility troką—su 
visais naujausiais įtaisais ir jau taip išgarsėjęs, kad 
padarė Chevrolet pasaulio didinusiu statyme troku.

LDS. Conn. Apskričio 26-tas
Suvažiavimas

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

5-tos kp. ' \
Conn. apskritys ragina kuo

pas su klebonų pagelba siųs
ti protestus į Tautų Sąjungą 
prieš lenkus, ir griežtai parei
kalauti, kad Lietuvai grąžintų 
Vilnių.

3. Įnešta ir priimta paduoti
į seimą, kad, kada yra grynai 
darbininkiškos organizacijoms 
reikalams apgarsinimas, ar 
kuopos ar apskričio, kad'een- 
trasjcainas apgarsinimų nupi
gintų per pusę. - • '

4. Šis apskritys reiškia pa
geidavimą, kad centras,rašytų 
daugiau apie darbininkų/rei
kalus Amerikoj, o mažiau apie 
Lietuvos jraldžią. Apie 25 nuoš. 
Lietuvos, o 75 nuoš. Amerikos 
reikalams. > ;

5. Įnešta ir priimta, kad nuo 
šio seimo, atgaivint^ StreUcie

Tačiau dabartinės Bolivi
jos jėzuitams pasisekė gauti 
prailginimą keletai metų. Tą 
laiką jie tarp kito pragyve
nimo reikalams patenkinti 
užsiiminėję ir aukso kasimu. 
Pagaliau, užsibaigus prail
gintam laikui jie turėjo išsi
kelti, bet Ispanų gubemato- mokslus daktaro laipsniu

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

ARLINGTON: Arltogton Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATT.ANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St.

CHELSEA: .MeBride Chevrolet Co., 
Chelsea Sq.

CHARLESTOWN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Mato St.

EAST BOSTON: Wamock-Lynch Mo- 
tors, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Brpadjvay

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massachusetts Avė._

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med
ford, Square

MELROSE: Fleld Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
WELLBSLEY HILLS: Stack * Mc

Adam Ine.

I IR IŠ

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

Didžiausio Ir GraiČTsuslū 
Vokle/5t) Garlaiviu 

OOLUMBUS 
arba kitais .Uoa linijos 

. laivais
Tik 8 dienos vandenio 

Puiku? 3-čios kleaos kamba
riai—tik miegamieji, f 

Pas bile vietinj ajjeatą arba 
65 STATĖ ST.. BOSTON 
NORTH GERMAN , 

lloyd/

Kun. K. Urbonavičius. L. D. S. Dvasios Vadas, South 
Bostono lietuvių parapijos klebonas rugpiūčio 27 d. pradės 
LDS. XIII seimą iškilmingomis, šv. mišiomis, Šv. Trejybės 
lietuvių bažnyčioje, Hartford, Conn.

Darbininkai sužinoję per
gamento turini atsisakė tęs
ti kasimo darbus. Darbų ve
dėjui inžinieriui Sandersui 
nebuvo kito išėjimo kaip 
pertraukti darbą. Jisai grį
žo tuomet Europon ir pa
samdęs anglų darbininkų 
protestantų. Pastaruoju lai
ku lobių ieškojimo darbas 
tęsiamas Inkizuose (netoli 
La Pas Bolivijoj).

Bolivijos vyriausybė esą 
iškaito skeptiškai į tai žiū
rėjo. Net Bolivijos atstovy
bė Londone išleido komuni
katą oficialiai tvirtindama, 
kad jėzuitai niekad Bolivi
joj aukso laukų nevaldė ir 
jo nekasė. Inž. Sanders pa
reiškė spaudai, esą turtai 
jam nesvarbu, tačiau jisai 
visgi tikisi rasiąs senų indi- 
joniškų lobių, kuriuos kita
dos jėzuitai esą tai valdė.

Jėzuitų vyresnysis Berly
ne spaudos atstovams pa
reiškė, esą 1767 m. jokio 
prailginimo jėzuitai Bolivi
joj nėra gavę ir dėl to, jie 
neturėję laiko ką nors susi
krauti ir slėpti. Tačiau, jei 
iš tikrųjų būtų rasti paslėp
ti turtai, tai pusė jų pagal 
Įstatymus tektų Bolivijos 
respublikai, o kita pusė pe
reitų jėzuitų ordenui.

“Rytas”

Alfred East ' .'2
ĮVEST ROXBURY: Mt. Hope Motot 

Sules, 1782 Centre St.
RONBURY: Grove Hali Chevrolet Oo< 

458 Elne JU11 Avė. t
READING: Bal-Don Chevrolet Ine, 
RRVERE: North Shore Chevrolet Ca,.

1459 N. Shore Rd. "-tjj
ROSLJNDAI.E: Mt. Hope Motor Sale* 

415 Hyde I’ark Avė. •
WAKEFIELD: Mato St., Chevrotet COfcy 
IVALPOLE: Walpole Auto Stn.,

19 Stone St. .
WALTHAM: Robert G. Pense, InfttŽ 

703 Mato St
WATERTOWN: Dontels Chevrolet CflŲ* 

847 M t Anhirrn St o
(WE8T NFVVTON: W. J. Furbnsh,'. 
50 Davls Am) -■*
IVINTHROP: Gnnlon G. Fnllerton^ 
57 Pntnam St

WOBURN: tyneh Motor Sales, Ine, 
40 winD st

LDS. Conn. Apskričio pus
metinis suvažiavimas Įvyko 
rugpiūčio 5-tą dieną, 1928 m., 
Šv. Juozapo parapijos mokyk
los kambary, IVaterbury, Ct.

Pirmininkas atidarė suvažia
vimą 9:30 vai. po pietų ir pa
kvietė kunigą Kazlauską at
kalbėti maldą. Kun. J. Kaz
lauskas prakalbėjo keletą žo
džių Į suvažiavusius delegatus, 
sveikindamas? juos ir lenkėda
mas geriausios kloties svarsty
me organizacijos reikalų.

Po 4am pirmininl^is pakvie
tė Prof. Aleksį kalbėti. Mu
zikas Aleksis nuoširdžiai svei
kino delegatus ir pasakė, kad 
tik per idėjines organizacijas 
pagelbėsim mes palaikyti lie- 

i tuyystę.
Abiem kalbėtojam delegatai 

padėkojo aplodismentais.
Sesijoms vesti išrinkta aps

kričio valdyba. Reporteris — 
raštininkė.

Mandatų peržiūrėjimas pa
vestas raštininkei. Visi buvo 
legališki.

Iš sekančiu kuopų pribuvo 
delegatai:

Iš 5-tos kp., AVaterbury, Ct. 
1. Juozas Angys, 2. Juozas 
Bernotas, 3. Antanas Šambaris, 
4.'Juozas Kankalis, 5. Bolesla
vas Šilkauskas. 6. Kun. A. 
Vaškelis, 7. Prof. Aleksandras 
Aleksis, 8. Petras Jakubaus
kas, 9. Kun. J. Kazlauskas.

I Iš 6-tos kp., Hartford, Conn. 
—1. Antanas Kaunietis, 2. Pet
ras Mikalauskas.

Iš 28-tos kp., New TTaven, 
Conn. — 1. Jonas Mišeikis.

JĖZUITŲ LOBIŲ IEŠKO
' Ispanijos karalius Karlo- 

sas III 1767 m. išvijo Jėzu- 
L itus iš savo žemių. Iš Is- 

Y panijos buvo priversta 5000 
jėzuitų persikelti į šv. Tęvo 
valstybę. Tas karaliaus Įsa- 

a kymas palietė ir ispanišką 
r ' Amerika.

turi lietuvišką skyrių, tad 
kuomet ateisite klauskite lietuvio salesmano.

(Chassis tiktai)
f. o. b. Flint, Mich

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O: 
“ESTONIA”__________________ :______________ Rugsėjo 1-mą
“POLONIA” .........    Rugsėjo 8-tą
Su Įvairioms Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
8 BRTDGE STREET . . ' ' .■ - NEW YORK, N. Y,
Ufcion Trust BIdg. j Į tfHtfrbūrgh/PiĄ
315 So. Dearborn Street , Chicago, Illinois

Viso delegatų buvo 15, iš 4 
tuopų.

Sekė protokolo skaitymas, 
turis buvę priimtas.

Atsilankė kun. A. Vaškelis 
ir pasveikino delegatus.

Iš eilės sekė valdybos rapor
tai, kurie buvo priimti. Bet 
iždininkui nepribuvus, raporto 
neišdavė. Vice-pirmininkas 
perdavė iždininko linkėjimus.

Nepabaigti reikalai iš 
protokolo

1. Kaslink permainymo or
gano antgalvio, - 
rnui tą pataisyti

2. Išvažiavimo komisijos ra
portas. Komisija darbuojasi. 
Skaitytas laiškas iš centro. 
Nutarta. ka<Lpranešti centrui, 
kad jeigu, pelno liks nuo išva
žiavimo. apskritys skirs cen
trui dalį.

Prie išvažiavimo įnešta ir 
nutarta, kad kiekviena kuopa 
rūpintūsi dalį programo išpil
dyti. —' •

3. Atgaivinimas kuopų aps
krity paliktas ant toliaus.

Raštininkė padėkavojo už 
puikią jai suteiktą dovaną, 
“traveling bag.”

Įnešimai.
6-tos kp.: ' > *•

1. Kad vajaus laiku 
jięjns nariams Įstojimo nebūtų. 
— Palikta su kitais įnešimais 
paduoti Į seimą.
. 2. Įnešta ir priimta reikala
vimas, kad organas “Darbi
ninkas” išeitų reguleriai po 2 
kartu savaitėj. Jei tą dieną 
pripuola kokią šventė, kad or
ganas būtų išleidžiamas diena 
anksčiau.

-Conn. apskritys savo suva
žiavime papeikia organo’ re
dakciją nes u tvarkyme ir neiš- 
taisyme klaidų savo organiza
cijos nario ir išstatyme jo ant 
pajuokos, 6-tos kuopos protes
te. Skundas priimtas paduo- rių Fondą ir kasmet kada iš- 
ti Į seimą. , M kjla streikai, centras/atsišauk-

NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasl> » EAST MILTON 
‘ injfton St

N0NANTUM: BMver Lake Chev. Co,
444 \Vatertown St. *

NE1VTON JIIGJILANDS: Woodworth 
Motor Co.

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

MALDEN: Frame Motore, Ine., 144 
Eschange St

DOROHESTjai: Colnmbia Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Colnmbia Road 
(Uphams Corner)

NORWOOD: Fenton’a Garage 
QUINOY: Washtogton St Garage, Ine.,

216 Washtogton St 
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Oompany, Waahlngton St 
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Broe., Ine., 

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

H1U Avė.

tą Į kuopas. Reikalui esant, 
rengti parengimus dėl finan
siškos pagelbos.

6. Įnešta ir priimta, kad 
nuolat arba, kad kaip tankiai 
galima centras skelbtų kiek
vienos kuopos adresus. Prie
žastis skelbimo, dėl narių pa
gelbos.

7. Nutarta siųsti atstovą Į 
seimą. Skirti $3.00 Į dieną ir 
kelionės lėšas. Išrinktas — 
Petras Mikalauskas. Prie tam, 
pirmininkas ir raštininkė nu
džiuk, jeigu bus galima.

*8. Nutarta kitą'suvažiavimą 
laikyti Bridgeport, jeigu pri
ims. Jeigu ne, tai valdybos 
nuožiūra.

Kun. J. Kazlauskai užbaigė 
sesijas su malfja 4:45 vai. po 
pietų.

LDS. Conn. Apskričio val
dyba: () i

If Pirm. Antanas Mi< 
į Rašt. M. Blažauską

“Nuga-Tone sustiprino mani 
inkstus ir nugarą,’’ rašo ponai 
John E. Fairchild, Allentown, Pa 
“ir aš jaučia esąs dešimtį meti 
jaunesnis, negu prieš vartojžoH 
jų. Mano nugara taip skaudėda 
vo, kad man sunku buv«£goIėC 
lovoj. Dabar viskas yt*gev*i 
Mano inkstai yra gerame stovyje 
ir aš galiu dirbti ir sunkų darbi 
ir visai nepailstu.”

•

Vyrai ir moterys kurie 
serganti arba kurie turi silpna 
svarbesnius kūno organus, skitv| 
trnbelius, prastą apetitą, silpMl 
inkstus arba pūslę,. reujnatSM 
skausmus, silpną nugarą, 
skaudėjimą, svaiguli, gasus voM 
riuose ir Žarnose, užkietėjimą, ap 
si vėl u sį liežuvį, nemalonų buHN0 
kvapą, silpnus nervus, prastą ode 
gą, turėtų vartoti Nuga-Tone. J® 
pagelbės puikiai tik į keletą dfe 
nų—jus jausitės sveikesnių, 
resniu. .Jūs galit nusipirkti Nuga 
Tone Hile krautuvėje kurioje 10 

i $| A' { davinėja gjdtmkoi Jfri

" savo įgaliok
į įimų raštus Ręspublikos 

' Prezidentui ■ A Smetonai, 
/ ' kuris špecialiuiai atvylro iš 

atostogų Palangoj i Kauną. 
Arkivyskupas savo kalboj 
pareiškė lietuvių tautai daug 

y; simpatijos. Tą pačią die- 
, ną atstovas aplankė karo 
muziejų, kur dalyvavo vėlia- 

> vos nuleidimo iškilmėje. Ka- 
r ro invalidai padovanojo ark 

Bartoloni gyvų gėlių bukie- 
tą.

Lietuva, kaip katalikiškas 
kraštas, turi su Šv. Sostu 
daug reikalų. Ypač po "kon
kordato pasirašymo Lietu- 

4/u vos santykiai su Vatikanu 
padidėjo. Todėl Šv. Sostas 
paskyrė Lietuvai specialų 

T;, atstovą (intemuricijų). Ar
kivyskupas Bartoloni yra 
aukšto išsilavinimo ir daug 
savo gyvenime matęs žmo- 
gus. Per trumpą savo bu- 
vimą Lietuvoj jis jau pasi
žymėjo kaip gabus diplomą- 

‘C tas. Tad manoma, kad Lie- 
tuvos santykiai su visų ka- 
talikų tikinčiųjų galva atei- 

- ty dar labiau pagerės.

Naujas 4-smarkumų transmission, su extra-žemu Uj 
gear, kuris duoda nepaprastą smarkumą ir jėgą dėl 
sunkaus važiavimo per aukštus kalnus arba per gilų 
smėlį. Toks jėgingas, ir neužsirakinanti 4-ratų at
sargūs brėkiai. Ir prie to daug kitų mašinos page. 
rinimų dėl kurių Chevrolet senai buvo garsus! Ateik 
šiandien dėl demonstracijos.

Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet

paslėpę savo lobius.

; Iš likusių, neva senų do
kumentų buvo dabar visa 
tai sužinota. Tie loLiat esią1 
verti 50 milijonų dolerių/ 
Kasinėjimas pradėtas 1926 
m. Netrukus buvę atkasta5 
geležinė dėžė, kurioj ne auk
sas buvo rasta, bet parga- 
Tnvntas su grąsiiiinm tiems, 
kurie drįs ieškoti paslėptų 
turtu. >

Chevrolet Motor Company j
* • “ f rr f . i 4 ' t * ’ y ■i

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
J * 'f ■

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

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

KLAIPĖDĄ
_-----ANT---------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Važiavimas su vienu iš B. A L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS T
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South Boston, Mass.
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gur vėl Lietuvių Darbinin- 
Sąjunga renkasi i savo 

metinį seimą Hartforde, | 
Conn.' Ten jos išrinktieji 
elegatai, peržiūrėję jos per- 
ykštę darbuotę, nustatys 

j^ysramą sekantiems me- 
tains. šia proga neprošalį 
bus įvertinti LDS. rolę, kil
nią ji lošė ir tebelošia mūsų 

nvijoje.

Iš mūsą srovių, socialistai 
^jvo pasisavinę darbi n inkų 
užtarėjų titulą. Mūsų liediė- 

; vaujantiems, taip vadina- 
lems tautininkams, darbi- 

kų reikalai nerūpėjo ir 
ūpi. Tiesa, laiks nuo lai

to pastebėdavai jų spaiąlo- 
bei tą apie darhinni- 
bet jie niekuomet ne- 

ė ir nebando orga»”/a;o- 
iį dirbti dėl darini.inkų ir 

įsų darbininkais. Katalikams, 
visuomet rūpėjo dar- 
o padėtis, bet prieš 

uriant L. Darbininkų 
^Sąjungai katalikai pasitčn- 
jpndavo polemika su socia

listais ir įrodinėjimais. kad 
^socialistų peršamasis “ro- 

” nėra joks rojus, tik 
eia ir neįvykdoma s va jo-

4 ♦
Įvykus bolševikų revoliu- 

čijai Rusijoje, mūsų socia- 
h) vedami darbininkai į- 
atę svajoti apie raudonus 

grojus,” pamatė, kad esama 
dar geresnių svajotojų apie 
^ar raudonesnį ir žiauresnį 
“rojų,” dar labiau lx*dieviš- 
ką ir betautišką “rojų,”, ir 

srsinietė iš rausvo socialis- 
į itin raudonąjį bolše- 

nį “rojų.” Ir šie raii- 

ausieji Rusijos “ro- 
” garbintojai dėjosi 
ttnhikų užtarytojais par

daug tuo pačiu laiku, 
et bolševikėjantieji 

socialistai pradėjo 
Ii Aukštyn klasiniai kru- 

žiauriai bedievišką ir 
ai antitautišką raudo-Į 
olševikišką vėliavą, -— 

L. I). Sąjunga ir su- 

savo eilėse geriausią 
Veikliausią ‘tų darbininkų 

iriu idealais vra t ei- 
.jMtjbininkų klasei, 

dejų -talka, tėvynės mei- 
visa, fąijparenita ainži- 

tiesomis, kuinas atne- 
isauliui Kristūs ir ku- 

elbia Jo tTazriyČia, 
į į ■ ' • * 1 i I * » I
šaltiniu yra Dievas.

rėtris L. D. Sąjungai 

;e grynai ginnnosi 
4r ;prasidėjo k<tn; 

no>tir kataliko ‘dar-
;» J ■ -J-i ;»■ 

----------- darnos

koįo teisingumo ir meilės i- 
dealais. Ir tas darbas yra 
varomas LDS. organizacijo
je ir ypač jos organe “Dar
bininke.” Jei LDS. ir jos 
organas nebūtų nuveikę nie
ko kita, kaip tik apgynę lie
tuvį kataliką darbininką nuo 
liguistų raudonų svajonių, 
jau ir tai būtų milžiniškas 
darbas. Bet nė LDS., nė 
“Darbininkas” nepasitejiki- 
no vien negatyve puse. J so
cialistiniai, — ar bolševisti- 
niai — biurokratiško idealo 
vieta ir LDS. ir “D-kas”

«• t

statė, aiškino ir gynė kope- 
ratyves demokratijos idealą; 
stovėjo ir stovi Kristaus i- 
dealii ir tėvynės sargyboje. 
Kuomet Lietuva atgimė silp
na, suvargusi ir nuteriota, 
kuomet ji šaukėsi užjūrio 
brolių pagelbos, kuomet pra^ 
šė iš jų paskolos ir paramos. 
LDS. ir jos organas neužvy
lė Lietuvos-Močiutės ii- ne- 
užvyls! Jos džiaugsmai, jos 
laimėjimai lygiai kaip ir jos 
skausmai buvo ir bus mūsų 
džiaugsmais ir mūsų skaus
mais.

Labai tankiai idealistai y- 
ra nevisai vykę finansistąi. 
Taip yra atsitikę ir su LDS. 
idealistais pirmaisiais. S-gos 
gyvavimo metais. Dabar to 
nėra. Daug senų bėdų jau 
pašalinta, nemažai dar lieka 
pašalinti. Netenka abejoti, 
kad LDS. nuo jų atsipalai- 
dos artimoje ateity. t
ypač jos organo įfaka i 
platins ir sustiprės. Tą ge
rai supranta ir LDS. aps 
<ričiąi ir kuopos ir aktingai 
irisideda kaip darbu, taip ir 

aukomis ir “Darbininko” 
įlatinimu prie finansinio su 

stiprinimo kaip LDS. taip 
ir jos organo.

Kaikurios kuopos ir aps
kričiai buvo apsnūdę. Rei
kia čia su džiaugsmu paste
bėt, kad paskutiniais lai
kais ne kieno neraginami jie 
patys pradeda atbusti ir e- 
nergingai stoja į darbą. Čia 
paminėsime tik Chicagos ap
skritį, tos Chicagos, kur,

esame gavę 
nfr. . re » -y / .
nuę vieno musų skaitytojo

| n IŽUI 
laišką, kuriame jis mums 
paUria. pamiršti “partingu- 

ii£q.,x tuo laiku; kuomet Vil
niui £ i '"; .
niui gresia pavojus, u- reni- 
ti’ dabartinę Lietuvos vy- 
riausybė. Nayvuš patari- 

lt’1
mas1—Alės psąmp pasirengę 
paremti kiekvieną, kurs 

gins Vilnių nuo lenkų, vis- 

vien kas jis nebūti), ar ka- 

1 tulikas, ar bolševikas, ar fa

šistas, ' ar diktatorius, ar 

pats nelabasis, bet tik su ta 
išlyga, kad padėsime jam 

Vilnių ginti ir atvaduoti, bet 
tai anaiptol nereiškia, kad 

tuo pačiu užginame jo šei- 
myninkavimą Lietuvoje, jei 
tas šeimyninkavimas bus 

bolševikiškas, fašistiškas, 

diktatoriškas ar velniškas.

Vadinti mus partingais 
yra nonsensas. Mes nesame 
aklais užtarėjais nė kri
kščionių-demokratų, nė Ūki

ninkų Sąjungos,’nė federan- 
tų, ne liaudininkų, nė social
demokratų nė ne tautininkui, 

nė kurios kitos partijos. 
Mes kritikuojame tautinin

kus ne dėl to, kad norėtu

mėm matyti jų vietoj kurią 

kitą partiją, bet dėlto kac 
jie valdo Lietuvą diktatoriš

kai, kad tik sau tepripažįs
ta politinę išmintį, kad visų 

kitų partijų žmones skaito

• m h »£.•. 
sąmone.

. t >H‘-’ 
no danj 
vo 4^ 

meilė 
u Ai 

Kanu 
džią, 
ten y —Trth 
patno 

-eia
B. 

litine pa 
nori vald 
. v \ l nū!

vj riausybių yr- 
vušiaš vynaii 
. X.: 1' l'tilša 
davo ir prasa 

ula- t,: x j — 

riausybę 
rininkT

etuvos
> ..išminti,?

riti-

įeKviena
un. i: u U’.L-ar -„.įią, tautuuukai 

lytų Skirtumas tarp 
jų vyTiaųšymčs ir buyiiiįiįįjų 

i-iį L4bu- 

pastat^- 

vo parla
mentas gi. tautininkų ,vy- 

riausybęr kariuomene. Ka- 
niunkų Klubas irgi nėra geT 
res?ls K’>
seimas turėjo Plečkaičių, tai 
kariuomenė .turėjo savo Kle- 
ščinskių. Todėl tąs klūbas 
negali turėti pretensijų prie 
kokio tai ypatingo patriotiz-

esame 
jėpT aetuvo- 

iidim ftl _ 
n teises 

toms 
bet 

m. 
usios 
4i ir 

--------- ----------- ,. . _tuvai

reigąi tųn ne tik kaupini li
kai. krikščionys demokratai 

ir kitos partijos, bet lygiai 
taip pat ir tautininkai.

JI iii. .
Tos nuomones laikosi 

“Darkipiril^as,” Ir kas ga
li sakyti, kad ,iįii partyyiš- 

ka nuomonė ? Partyvus yra 
tas, kurs norėtų priversti 
mus aklai pritarti tautinin
kų (nepartinei?) partijai — 
ne mes.

:r>< iinoitr 
tos nuom<

ievas.

šeiminiais ergeliais, arba 
merdėjančia apatija. Esamn • - 
tikri, jog LDS. seime (to 
paties prie šios progos linki
me ir vyčiams) nebus nė 
kardo, nė karsto, bet kad 
šis seimas bus žymiu žings
niu pirmyn ir aukštyn i švie
sesnę ateiti, į geresnį kri
kščionies darbininko idealų 
supratimą, į tvirtesnį pasi
ryžimą jiems dirbti, juos 
vykdinti gyvenimam

Kazys Inčiūra

Vandens Lelijos

Mano valtelę sustabdė ir vijos 
baltos kaip sniegas vandens lelijos.

Toly atliko lūšna gimtoji, 
mano valtelė stingt ir sustojo.

Mielos lelijos, o žaliakasės, 
tikiu laimužės jaunas surasiąs!

Metus klajojęs, širdį kankinęs, 
grįšiu išpuošti brangios gimtinės.

Gerosios sesers, žavingi broliai! 
su grėbliais arkliais grįžkit namolio.

* i T *
Nūn mane vieną vilnys vadina 
už didžiabangių, už vandenyno.

Cit! už kalnynų, už skaistaus rūko 
baltoji gulbė triskart sušuko...

O, tai ne gulbė ten mane šaukia, 
tai jaiino džiaugsmo viešnia bekaukė 

meiliai vadina skrist į tą kraštą, 
kur minios skaito paslapčių raštą... 

Žydrioj padangėj ereliai maudos. 
Lydi motules užgeltos raudos.

Skrisk, mano laive, slaptingu plotu, 
neški klajūną giesmių giedotų!—„

(“Ūkininkas)

vikinti darbininkų unijas 
“besiknisdaiui iš vidaus.” 

Tas negelbėjo. Todėl raudo
nieji dabar griebiasi kitokių 
metodų. Jie matyt pasimo
kino nuo senobinių parapiji

nių vilkų avies kaily. Mes 

katalikai dar gerai pamena
me tuos laikus, kuomet viso- 

■kio .plauko bedieviai bandy- 
davo sugriauti parapijas im
dami dalyvnmą p aid pi jų su
sirinkimuose ir įsiskverbda- 
ųii į parapijų komitetus. 
Kuomet juos išmetė ir komi
tetų ir iš mitingi), jie griebė
si tverti taip vadinamas ne- 
zaležnikų parapijas. Taip 
pat dabar elgiasi bolševikai 

su darbininkų unijomis. Ne
įveikę jų besiknisdami iš vi
daus, jie dabar bando tverti 
paraleles raudonųjų “neza- 
ležnikų” unijas. Štai ką-a- 
pie tai tarp ki^ko sako Ma
tas Woll, Amerikos Darbo 
Federacijos vice-pirminin- 
kas:

“Komunistai pradėjo nau
ją kampaniją tvėrimo pa
ralelių uniją ten, kur A. 
D. Federaciojs unijos jau 
veikia. Matomai gauta 
apsčiai pinigų iš Ėusijos... 
Nors tiesioginiai prie to 
komunistai neprisipažįsta, 
bet jie neginčija, kad Fe
deracijai pasisekė sustab
dyti ją knisimąsi iš vidaus. 
Dabar gautais iš Maskvos 
įsakymais, kurių Įrodymui 
mes turime apsčiai negin
čijamų ir smulkmeniškų 
davinių, Amerikos komu
nistai pakeitė savo takti
ką ir jau atvirai organi
zuoja lygagrečias unijas... 
Dar labiau už komunistų 
drąsą stebinantis yra fak
tas, kad kaikurie Ameri
kos darbdaviai jiems tai- - 
kininkauja; tie darbdaviai, 
kurie kovojo su Federacijos 
unijomis taip vadinamo 
open. sliop pagelba. Ko
munistų pastangos tvėrti 
lygagrečias unijas yra šian
dien matomos siuvėjų tar-

centru, geležinkelių dirb
tuvių unijų tarpe, namų 
statybos unijose, angliaka
sių tarpe, cigarų dirbėjų 
ir kitose smulkesniose dar
bo šakose.” 
Tikybiniai ‘ ‘ nezaiežnikai ’ ’ 

įsiskverbia ir tūlą laiką paši- . 
laiko tokiose parapijose kur 
yra ergeliai. Panašiai ir rau- 
dunioji—uuiju—“nezaležni-— 
<ai” lengviausiai sumulkina 
organizuotus darbininkus, 
kur yra įpusėjęs ilgas strei
kas, bet galų gale ir vienų ir 
kitų pastangos nueina vėjais. 
Vis dėlto reikia saugotis rau
donųjų “nezaležninkų” teų, 
kur eina streikas ir kur ' 
jiems sąmoningai, ar nesą-’, 
meilingai ateina į talką atža- 
gareiviški kapitalistai. Ne
tenka abejoti, kad raudonie
ji nezaležuinkai “nepajudins 
žemės” ir neįves čia raudo
nojo “rojaus,” bet jie turi 
galimybės pridaryti nemažai 
laikinos žalos tiems darbi
ninkams, kurie duosis su
kvailinti ir kurių užtarėjais 
jie dedasi. Abelnai sakant

* ' 
su bolševikais ir jų pažadais 
tenka būti atsargiam lygiai 
kaip su anais graikais, aįne 

kuriuos buvo sakoma: bijau 
danaječią net dovanas atne
šančių. Bijau bolševikų nėfr1 
rojų žadančių!

-ne raudonomis•___ 1remiant

Dangus ir žemė 
Apsipynę gijom margom. ;,
Ir vasarai rūtinėje pražydo, 
Ir akis užtvindė džiaugsmas... 
Kankynės juodos, paslaptingos, 
Kalnyno šmėklų palydėtos, 
Dar vakar tavo šalį lankė, 
Padanges tavo temdė, 
Ir džiaugsmų nesenai žadėtą 
Karčioj aistroj marino;
Ir ilgesys balti) dienų
Kasdien liepsnojo vis kursčiau... 
Šiandieną—juokis, broli!
Tūkstančiai tavo dainų 
Šiandien paglostys 
Už kalnų, žieduos ratuotą, 
Tavo laimę jauną...
Išlieki, broli, gyvybę šaunią, 
Juk dangus ir žemė-susipyjiė, - 
Juk vasara krūtinėje pražydo, 
Ir akys juk užtvino
Ilgesių šimtais!..

./“Šaltinis’’)

(ATSIMINIMAS)

Man prisiminė nuotikis įvykęs dešimts metų 
atgal liudijantis, kad kun. A. Milukas, nors gal 

pats apie tą ir nežino, ne tik atšalusius lietu

vius sugeba padaryti karštais tėvynainiais, bet 
ir kitataučius ^pakeičia i lietuvius—sulietuvina. 

Ve kaip tas buvo: Ilgą laiką dirbau vietinėj: 

“The Baldivin Locomotive Work” dirbtuvėj. 
Ir toj pat “šapoj,” kur aš dirbau, dirbo tūlas 

lietuvis, kuris anksčiau ilgokai dirbo mainose. 
Jis gi čia dirbo vien tik kaipo paprastas “lei- 
beris.” O taip, kaip ašen kur-kas buvau už ji 
ir mokytesnis ir geresnį darbą turėjau, bei iš 
Lietuvos buvau miestelėnu, kas sulig jo nuo- 

;?*P lietuvių Įmonės, reiškė tiek j>at kaip ir bajoras, bet su

juom noriai per pietus kalbėdavau kaip lygus
išeivijos širdis, kur yra su

sispietusi skaitlingiausia 4ie-,Įsu jygį^ |ai mane labai gerbė ir mylėjo; gata- 
tuvių išeivijos grupė. Atei
na džiuginančių žinių ir. iš 
kitur. Tai parodo, kad lie
tuviai katalikai darbininkai 
supranta vis labiau ir labini t •’ * f' * 4 * *" ’ ' ’ * ’ ♦ * '
reikalų susispiesti į galiu 
organizaciją ir ojganięu* 
dirbti dąi-jią nap^ingą nę 
darbi ni ūkų luomui, bet|

tuvis, išeivijos grupė. Atei-

plačiajai mūsų visuomenei.,

vas buvo man, taip sakant ir savo “dūšią” ati
duoti' Ir labai jam būdavo malonu, jei jam 
prašant, kaip kada užklysdavau pas jį. į . Į jo 
Kutą., Gi kartą, laike tokio užklydimo.. 4 radatt 

s jį keletą vyrų bemaukiančių alutį/ . Paaiš
kėjo, kad tai buvo svečiai iš mainų—seni drau
gai darbo. Besisvečiuodamas; domiai tebėjau 

ypatybes tąjį svečių.< flfysiioHė? patti V*3’"* ‘ 

iįar btivo grynai lietitviški; tik tos vie 
kiŠkatf. Bėt keistenybė—jis kalbėjo tyra,

žymėje priešseimniiais ir vambtijo—malė burnomis sudarkyta ii 
' \ ir ' \ _ /..-.v" ^Lj'ri

kalba ir pajuokdami tyrai kalbantį, vadino jį
• I

“palioku.” Tas mane suįdomino. Todėl ir klau
siu šeimininko, kodėl jį vadina “palioku,” o šis 
atsako, kad jis lenkas, iš pat net Varšuvos. 
Tada į jį sakau lenkiškai: “Ar tas teisybė, kad 
tamsta lenkas ir jei taip, tai kokiu būdu išmo
jote taip gi-ažiai lietuviškai kalbėti?” “Buvau 
lenkas, atsakė jis, ir tai teisybė, iš pat Varšu
vos, bet atvažiavus į Ameriką, patekau į mai
nas taępe lietuvių ir su laiku persikeičiau į lie
tuvį. Buvo tas taip: Papuolęs dirbti prie mai- 
nierio lietuvio, įsiprašiau pas jį gyventi, nes tai 
buvo labai šaunus žmogus, begyvendamas tar

pe lietuvių, kartą pas mūs, kalėdodamas, atėjo 
kunigas Antanas Striukas, 4r jis kaip len susi

kirto su vienu “burdingieriu,” kuris save va
dino lenku vien tik dėlei to, kad jis neva buvo 

; bajoru. Ir kada nieko negelbėjo kunigo Miluko 
teisingi aiškinimai, kad girdi: visose tautose bu
vo bajorai,, tai taip pat buvo ir lietuvių tautoj. 
Kad bajorijai tai ne tauta, o vien tik luomas. 
Kunigas Stiiįikas, matyt truputį užsirūstinęs

auuiiiv mic. ltSul muo *&

kaip tu nori—būk lenku! Bet kas lenkai? 

Tai ne savi ‘ ' tautą, kaip pavyzdžiui lietu
viai, o vien i skeveldra čekų tautos, susimai
šiusi sti l^oKeriopu gaivalu—tautų mišinįu. 
Prie to gi: (etikai sjavai, o žinai,ką laiškia šia*' 

vai? Tai vergai! Nes mat, kada Vokiečiai, be- 
k’^vndafKi, stf’jąis, tiek' chrag'jį ifnvhjd savą 
gijoj, kad nežinojo, nė kur jitoš 3efi tai dėl pa- 
ždiklihnno slavo ir vergo pradėjo vartoti r vieną 

i1* tą pati ^odjr kuteni Jei

o ir tentą rasi, ką sakau. Tai pirma. ♦ Antra, 

<ad lenkai hesavistovi tauta, o vien skeveldra 
čekų, tai tas parodo, kad jų neva Lacli, kuris 
neva įkūrė Lenkiją, ne tokį vardą turėjo, bet 
tai buvo vardas urėdo — vado atskiros genties 
senovės čekų ir kaip lenkų istorija sako, jie— 
lenkai iš kur tai atkeliavo į tą kraštą apie da
bartinį Poznanių; reiškia, iš Čekijos ten atsįba-, 
ladojo. O ti ekia, ar žinai ką reiškia žodis “len
kas?” Tai bailys! Nes mat, kada lietuviai ži
loj senovėj su jais kariaudavo, tai iš jų pusės vi: 
suomet tik vien ir begirdėdavo žodį, Lenkam się!

. * •••.««. > ♦

Bijau, bijau! Tai juos ir prami-lenkam się!- 
nė lenkais—bailiais. Gal sakysi—ne! Aišku* > 
kaip saulė, kad tas yra .teisybė,, nes. ji: vokieČiu&j__ 
nors jie save vadina šeiriais, lietuviai praminė 
nuo jų vagiškos ypatybes viską pavogti, pasisa
vinti, įiaglemžti sau, vokiečiais—vagimis. Žo
dis, “vol^tis,” reiškia scnlieiuvhi kalboj—-vh- 
gis; tik jis su laiku ir dėlei aiškumo, apiA Įą 
eina kalba, pasikeitė taip, kaip kad pavyziĮzlųi, 

žodis kuniyas—vadas, valdovas, pasikeitė į ^Wl- 
nigai&tį,” dėlei aiškumo, kur yra kalba a^e 

vad«i—-kunigą ir dvasiškį—kunigą. Tas muiūs 
buvo puiki pamoka: lietuviškas liajoras patapo 
tikru lietuviu tėvynainiu. 0 aš gėdydamasis 
siavystės, tai yra, vertelgystės, povnliai persiu ' 
kiiiriau į jietuvį įr su tankais ne jokių santykiiį : 
ndtafįįį‘ O taiįi, kaip suaugęs Tnųkj baus skaityt, 
rašyt it kalbėt lietuviškai, tai todėl ir kalbu riuK 
tiška—taisyklinga lietuvių kalba. Tai dabar jkil 
žinutę tamsta, kaip aš tapau lietuviu.” Ir hdl
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tėvynės meilės
Primena nuims 
žodžius 
šitą joks žmogus negali tu
rėti, kad savo galvą pagul
dytų už savo /draugą!
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nelaimė, 
Įys . Meksikiečiai . kaĮtmb 
Pąrho Sąjungos Pirminin
ką, jMorone, kaipo moraliai 
įisažkoiniągų. .Net buvo sa
kyta'jog nereikalaus faktmo 
kaltininko mirties, bet tik 
pąašys ka<į yien Morones at
sakytų., Bet .laikui bėgant, 
griežtą, cenzūrą uždėjo ^ant 
visų ląįki-ašęių, ir pradėta 
jau.pamiršti Morones, o ka
talikams, įirįkiŠti, atsakomv- 

bę! Pasta moju laikų 
nes slaptai apleido Meksiką, 
ir dabar apsigyvenęs Vera 
Crūz. Tųoių tarpu, katali
kę* vienuolę. įkišo kalėjiman, 
kaltindami ją su morale at
sakomybe. Tardys ją kartu 
su tikru žmogžudžiu, Torai. 
Sako būk Torai nusiduos e- f . 
sąs beportis, kad šituo būdu 
jį atleistų, nors kuomet jį 
suėmė, jis pasisakė iš karto 
pasiruošęs mirti A- jokio gy
nimosi įiebesiims.

. . _ Vnlentinas. Alaielis 

oda Vitižūsfjir 
. Liepos mėn. 27 d, Kauno 
Katalikų kapinėse palaido 
tas Onos Vitkauskytės kū
nas. Velionė gimė 1865 mt. 
Darbėnų piiestely, Kretin
gos aps; Jos tėvas Aleksan
dras Vitkauskas spaudos 
draudimo laikais plačiai 
buvo žinomas kaipo suma
nus knygnešis. Duktė Ona, 

matydama savo tėvelį taip 
šventai branginant spaus
dintą žodį, ilgainiui ir pati 
pamilo lietuvišką knygą! Ji 
viena pirmųjų 1904 metais 
Kaune .įsteigė lietuvių kny
gyną (kur dabar “Vyties” 

knygpias). Tuo pat laiko
tarpiu jį sparčiai pradėjo 
leisti mūsų kunigaikščių, 
rašytojų ir šiaip visuomenės 
veikėjų atvirutes, daugumo
je su žemaitiškais parašais. 
Be to jos rankomis išpjaus
tytos lentos šventąjį] pa
veikslams gaminti, anais 
katalikybės slopinimo lai
kais, suvaidino nemažą vaid- 

, menį atsparume prieš pra- 
voslaviją. Kad tos jos dar
bi lentos turi nemažą vertę, 

. liudija Vienos, Varšuvos ir 
Kauno muziejai, kuriuose 
tos lentos rado sau prideran
čias vietas. Pasaulinio kąri) 
metu velione atsidūrus Ru
sijos gilumoje, .Simferopo
lio mieste, įsteigė drauge su 
kitais inteligentais Lietuvių 
SaviJįalpos Draugiją, vardu 
“Pietų. Žvaigžde.” Bendrai

Pasaraoju laiku Ju^ošlar 
ffijos seiifc &an įdomūs nuo 
tikiai įvyko. Kaip žinome, 
opozic|jos.lyderis, Stefanas 
Radičas (Kroatijos Liaudies 
Partiją PĮniPlinikas), Jo 
brolvaikis, ir kitas atstovas 
tapo nušauti ir dar trys at
stovai sunkiai sužeisti. Kai- 
kurie skaitant šią žinut&nu- 
sišvpsos ir greitai praleis; 
tačiau, reikia ištirti šį skan
dalą rimtai,.nes tatai pątie- 
kia skaitytojai ryškų artimo 
meilės pavyzdį, 
gimęs iš Čigonų 
vis (Įeito didis

>

mylėtojas. Jo

r ■ iTt •

ir centro vaidybos nu-i.
•. v- » - . «■

ii. darbininkų, klausimo 
PRIEŽASTYS

3 Visos priežastys, kurios yra" sukalusios 
įSSįplhtų socijalį klausimą, reikėti], gal minėti 

į'® ęan. plačiau. Bet tai tūtų jau perdaug spe- 
■į s socijologijos klausimas, čia gi dau-

i; 7' .
sgiau bus kalbos apie tas darbo sąlygas, ku- 

r ' rios sužadina didžiausi darbininkų nepasi- 

tenkinimą, įvairių permainų reikalavimą, 

net grasinimu dabartinės visuomenės tvar
kos išgriovimu, arba pagrindiniu pakeiti

mu. Tos sąlygos yra sekančios: 1) eko

nominis liberalizmas, 2) Įiermažas mokes
tis, 3) perilgas darbas, 4) moterų darbas, 
5) vaikų darbas, 6) šventadienis darbas, 

7) darbu nepasitenkinsiąs, 8) neužsiganę- 
Uinimas darbdaviais, 9) tikybos 

stoka.

'i

i

* • , > • . ' f.* ■ * • • -•I

dirbti dieną ir naktį; kartais nustota, net 
nuovokos, ko darbininkas nebegali. Vie
nas garsus gydytojas Anglijos valdžios už
klaustas ai-16.17, 18 net 23 darbo valančias 
paroje nekenkiančios darbininka^ms—atsake 
nemanąs.'' Į “Atsižvelgus abejones, kokią 
'tamsta turi,1 ąr 23 darbo valandos gali nai
kinti darbininko sveikuti],—klausta toliau, 
—gal tamsta pasakytumei, ar tamsta taip 
pat abejotum apie 24 darbo valandų.” “Ne- 
gtiliu paskirti ribų žemiau 24 darbo valan- 
dų; nepaprasti atsitikimai padarė maue 
palankų nepriduoti jokios svarbos komų- 
nalams tame klausime, sakantiems, būk 
toksai laikas esąs žmogui kenksmingas.” 
Taip pat sakydavo netik šitas nepaprastas 
gydytojas, bet nekartą ir kiti. XVII ir 
XVIII šimtmečių ekonomistai buvo tos 
nuomonės, kad iš ilgo dienos darbo ir mažo 
mokesčio galima esą susilaukti gerų vaisių. 
Tai merkantilistų pažiūrai priešais buvo 
pastatyta išsyk Smith’o, o paskui ir kitų e- 
koiiomistų pažiūra, jog aukštu mokesčiu 
paskatintas ir gerai pailsėjęs po trumpo 
dienos darbo darbininkas gali daugiau pa
dirbti. Gyveninio teisingumas parodė šitos 
pažiūros teisingumą. Darbininkas nėra ma
šina ir jo darbas prigulmingas nuo fizinių 
ir psichinių sąlygų, kurių negalima suly
ginti su mechaniškomis mašinos jėgomis; 
jeigu darbininkas spiriamas darban, kuo
met jis nebegali kasdien išaikvotų jėgų be- 
atgauii poilsiui, ateina perdidelis nuovar
gis. pagaliau jėgų išsekimas, o toliau dir
bant net išsigimimas, nenormalumas.

4) Moterą darban

Perdaug ilgas darbas ir, mažas mokestis 
kenkia netik pačių darbininkų sveikatai, 
bet ir jųjų šeimynų, ypač kuomet ir pati 
šeimyna, neužtekdama pragyvenimui tėvo 
uždarbio, priversta buvo stoti fabrikam Mo
terys dirbo dvejopai, .nes be darbo fabrike, 

rėmėsi klaidinga {turėjo dar namų ruošą. Moterys daugiau
sia darbuodavosi prie audimų, verpimų, 
valgiui gaminimo, rūbų siuvimo ir kitų na
mų ruošos darbų, bet neretai pasitaikydavo, 
kad stodavo kasyklose drauge su vyrais 
anglių kasti-. Vyrai ir moterys, jaunikai
čiai ir mergaitės dirbdavo drauge požemy 
patamsiuose dideliausiame kaištyje pusnuo
giai, o tai buvo neišvengiama didžiausio 
doriško sugedimo priežastis. Negeriau bū
davo ir fabrikuose: (lirlnlavo dieną ir naktį 
be jokios priežiūros, nežiūrint lyties visi 
drauge, pečiais surėmę. Aiškus dalykas, 
kad tokios darbo sąlygos gadino ir gadina 
šeimyną, tą visuomenės užuomazgą.

’ J . I .

Viduramžiais, kuomet prie darbo reikė
jo vieko, negalėjo būti kąlbos aį)ie sunkų 
moterų darką. Per XVIII ir xix šimtme-

1) Ekonominis liberalizmas 
i Esminė ir tikriausia darbininkų 

mo priežastis 

pės ūkiškame
t ••

beralistų obalsio: “Laisscr faire, laisser 

passer, le monde va de lui mente,” būtent, 
leidus kiekvienam uždarbiavime daryti tai, 

kaip kas norįs, įvyksianti savaime geriau
sia pasaulio tvarka. Tos klaidingos pažiū

ros tuo blogesnės buvo pasekmės, juo labiau 

ano laiko ekonomijos Įiažiūros mokslas auk
štino pramonę, kaipo didžiausį gerovės šal

tinį, kaipo civilizacijos saiką. Dar ir šian
dien plačiuose visuomenės sluogsniuose 

viešpatauja tas įsitikinimas, kad augščiau-
1

si kultūros laipsnį pasiekusios tautos, turi 

turtingiausią pramonę. Todcd begalo ir pla
tinosi pramonės įstaigos. Jau patsai liuo- 

sybes davimas įkvėpė noro pasinaudoti. Ta
sai liuosybės suteikimas 

pažiūra, kad visų rungtynės su visais pa-, 
keisiančios tautos gerovę, nes manyta, kad 

geriausiai visuomenei taiiiaują^tas. kursai 
darąs kitiems didžiausią konkurenciją. Pri

dirba perdaug prekių. Kilo griežčiausios 

varžytinės pramonininkų tarpe ir konku

rencija vertės jirekes pardavinėti, kiek ga
lima, pigiausiomis kainomis. Kadangi pro

dukcijos įrankių, kaip įvairiausių mašinų, 

vertė toje pačioje pramonės šakoje pasilie
ka inažilaug ta pati, tai ir reikėjo sumažin

ti darbininkams mokestis už darbą.

2) Permažas mokestis
Pramonininkai vienas kitą sekdami pra

dėjo mažinti darbininkams mokestį, ir taip 

kada darbininkai, net kubmcd turi darbo irĮčius įvairios mašinos išstūmė iš vartojimo 

gali dirbti, gaudavo mažą mokestį, kurios 

vos užtekdavo savęs ir šeimynos užlaiky
mui, ir su baime turėdavo žiūrėti ateitin, 
kas bus atsitikus ligai, susižeidus, sulaukus 
senatvės, ištikus bedarbei. Tokios gyveni
mo sąlygos stūmė darbininkus i neapykan
tą, norą kei-šyti kitiems, kuriuos ir laikė sa
vo nelaimės kaltininkais. Neapribotos var
žytinės neretai sukeldavo, kaip ir šiandien, 
pramonės krizį, ]>er kurias darbininkų mi- 
nic>s nustoclavo darbo ir tuo pačiu pi-agyve-

• nimui šaltinio. .
Darbininkų bedarbių buvimas versdavo 

siūlytis fabrikantams Kilę už kurį kiekvie
ną mokestį; reikalas įstatymo nežino ir ne
žiūri, ir geriau gauti bent šiek tiek mokes
čio, negu be jokio uždarbio badautų, ne* 
badu mirti. Bedarbių pasiūlymas numuša 
^okestį darbininkams, net ir turintiems 
dąrbo. Šitą neteisybę ir didelę skriaudą 
sekė vėl kita,- kad mokestis buvo mokamas 
ne pinigais, bet jų pačių dirbamomis pre
kėmis, kurių darbininkai dažnai nė patys 
negalėdavo suvartoti, nė kitiems parduoti 
kaina Rūgsta), kokia jiems buvo^skaitoma.

3) Perilgas darbas ”
X e .. .

Kuomet pramone gerai. plėtojosi. tuo- 
met perdaug prailginta dienos darbas; nėr 
Žiūrėta, kad žmogus nėra muši

Lamos iš 
ti.atstovus ir, pagaminti nau- 
aeijai sumanymų. . 5

Pageidaujama, kad višį sumanymai, tilptų;
nrganp “Dnrbininke>? dnr prieš seimą------------

j. TJLMHWBHU8, jilįmĮįitai 
1. - 
A. VAISIAUSKAS iždininkas.

Radičas, 
tėvų, yra 
Kroacijos 
vyriausias

tikslas politkioj esti iškovoti 
tos žemės nepriklausomybę. 
Tatai pasiekt?, susitarė opo
zicijoj taip kliudyti Seimo 
tvarką, jog jų neišklausę, 
valdantieji Serbai jokio dar
bo negalėtų atlikti. Taip be
veikiant, jiems sekėsi gan 
gerai iki tūlas valdžios na
rys (Atstovas Račičas) sto
jo Į tribūną ir paleido i juos 
šūvius iš revolverio, du už
mušdamas iš karto, trečią 
mirtinai ir kelis lengviau su
žeisdamas. Opozicijos lyde
ri) Radičio brolvaikis sėdėjo 
šalia savo dėdės, ir pastebint 
ano pavojų*t tuojaus stojo 
priešakyje, kad dėdę išgel
bėjus nuo mirties — 1x4 vi
sai veltui! Abu žuvo! Šis 
pa vyzd i s parodo koki pasi
ryžimą žmonėse gali įžiebti 

spindulys. 
Šventraščio 

Didesnės meilės zuž

senovinius- įvairius sunkius įraukus; mažos 
ir vidutinės dirbtuvės užleido vietą daugiau
sia dideliems fabrikams; amatninkų-darb- 
davių vietą užėmė-Lapitalistai, kurie dar
ban statė mašinas: žmogaus darbas prie jų 
pasidarė antraeilis, nes tik patarnauja ne
šinai, kuri lieveik visk;] padirba: tokį darbą 
galėjo įveikti pačios moterys, net ir vaikai.

" Norint, kad išdirbiniai būtų pigesni, rū
pintasi gauti pigesnių darbininkų—moterį], 
kurios ganėdinasi mažesniu mokesčiu,—iš 
antros pusės, noras užsidirbti vyliojo mote
rys fabrikam Toks apsireiškimas geras at
skiriems asmenims, bet labai kenksmingas 
visam darbininkų luomui, net ir visuome
nei: mažina visų darbininkų mokestį; per; 
ilgas, nors ir nesunkus darbas gadina mo
terų sveikatą, naikina vaikų auklėjimą, vė
sina namini žvdini. Pamažu motėm darbas 
visose salyse pradėjo vis labiau ir labiau 
plėtotis. Moterų darbininkių skaičius kas
met augo ir jos kaskart skaitlingiau stojo 
dirbti darbiliinkii vietoje fabrikuose ir dirb
tuvėse. Kad įsivaizdinus, kaip šiandien pla
čiai vartojamas moterų darbas, užteks nu
rodžius, kad prieš pasąulinį karą vienose 
lik kariaujančiose valstybėse motėnj-darbi- 
ninkių skaičius siekė, iki 44 miljionų, per 
karą tas skaičius pakilo 10-15 milijonais ir

.Vers- ir smarkiai veikė o- 
pozicijonieriaš bet kokį dar
ią užstelbti, vis dėlto val

džiai pavyko pravesti Seime 
istatvma, vadinama Nettuno 
Sutartį,-kuriuo einant, su I- 
alija susitai^ama.prekių ir 
ranzito pervežimu. Šioji su

tartis vos sulaukė pakanka
mą skaičių balsų, ir opozici
ja mano kad. tokia sutartis 
negalima pravesti su magiau 
negu du-trečdaliu visu Sei- 
mo balsų. Radičio Partija 
labai įiriešinosi šiam įstaty
mui. ir pareikšti savo nepa
sitenkinimą, visai apleido 
įx>sėdžio salę, ir tolia susi
rinks Zagreb’o mieste, Kro
acijos apskričio sostinėje; 
manyta kad Radičas miręs 
nuveiks tai ką jis gyvas ne- 
galėjo padaryti, t. y. Kroaci- 
jaT iškovoti savivaldybės.

: • i \ i

Meksikoj, kaip galima ba
ro spėti, kaltę už gen. Obre- 
gon’o mirtį dabar verčia ant 
katalikų. Kuomet iš pra-

44
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kalbant •' mes velionės asme
nyje netekome apsukrios 
kultūros darbininkės, dėl to 
jos kapas tebūna amžinu 
kviesliu kultūros darbams.

“Lietuvos Aidas’’

- A 4--

Lietuvių Darbininkų Są
jungos idėja kilo Cliicagoje 
1915 m. Tuo laiku lietuviai 
darbi mukai buvo neorgani
zuoti. Chicagiečiai pirmieji 
stojo į. organizatyyi darbą. 
L. D. S. organizaciją tuyėjo 

keletą stiprių ir veiklių kuo-1 t. i ■ i < • - . • ■.. ■ ■■
pų; kurios savo darbais vi
sur pasižymėdavo. Pastarai
siais laikais mūsų organiza
cijos kuopos Chicagoje buvo 
lig apmirę, o kitos ir visai 
nustojo veikę.

Darbininkai dirbo kilnius 
visuomeninius darbus kitose 
organizacijose ir draugijose.

Bet negi gali darbininkų 
idėją, kuri gimė pas juos 
amžinai palaidoti. Ne., Pa-

* ‘ ' * t.: ■ '• Lz ' f U

dirbėję kitiems grįžta prie 
savo orgaiiizacijos ir ener
gingai stoja darban.

11 ‘ ’
L. D. S. Chicagos apskri

čio raštininkas p. J. A. Kli
mas mums praneša, kad šis 
apskritys turėjo susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj, nigpiūčio (> d.

Išrinkta apskričiui valdy
ba:

,. Dvasios vadas kim. S. 
Draugelis,

Pirm. R. Audreliūnas, 
yicė-Pinn. P. Zdankus, 
Rašt. J. A. Klimas, 

t . • ■- • ■ .

yin. rąšt..A. Bacevičia, 
Kas. A. šrjupša, 
Koresp. J. Gi kis.

Šiame susirinkime įgalio
jo atstovą į seimą p. L. Ši
mutį ir fiadarč įnešimų.

* * ; .v ji i ’ 1
1. Kad Centras skelbti!

darbininkų savaitę.
2. Kad Centras turėtu or- 

gan iza torį.
3. Kad “Darbininkas” 

daugiau rūpintųsi darbinin
kų reikalais.

Lkti <
______________ •

; i . . ’ A JĮ

4. Chicągos apskritys 
geidauja, kad L. D. S. 
t p vice-pirnūninkUj J 
chicagietis. Kandidatu įy 
ce - pirmininkus aps* 
stato p. Prąną Zdankų.

Susirinkimo dalyviai 
si prie didelio veikiinoi: 
grįžus atstovui is Seinjb 

arta šaukti darbinir ' 
važiavimą ir išdirbi 
veikimui; skelbt vajų; į 
alsias kuopas s 
<ur nėra naujas tvert.

. • >e £*

Čia yra daug pasišv 
šių žmonių ir gerų vėl

Pageidaujama, kad 
ras duotų nurodymų 
Šimų, nes dabar n 
dziaį kad negauna 
nių.

Apgailestauta,' kad 

veikėjai — svečiai ki 
K. 'Taškūnas, kun. J. 
dys lankėsi mūsų kolicafiji 
. i » ; ū • Ir J. f-
ir nedalyyąvo muši] ap 
čio susirinkime. t '

Baigdainas rašvti šias 
nųtes kviečiu visus dar 
kus-(es) prie darbo 
brangioje L. D. Si 
rijoje. Jeigu mes 
si rūpi nsime savo org; 
jos reikalais,' tai n 
tas nepasirūpinu.

, . J. A
LDS. Čhicagos

rast.

. Prierašas. Sveikiname 
D. S. Chicagos atgyju<i 
skritį ir linkime, 
geri noiai ir darbai 
gerus vaisius mūsų oi

‘ f?'*’

zacijai ir darbininkam^

tttt* Vun«

Karo metu nematytas pirma moterų dar- .negales gjventi, nebe;
• >: j.i-, • . * • t . . . . • i l *t

------ l ........ .........— ...t.-----------------------------_i—ruosos žuvusių vyrų 
nos... y

našlaičių yra
Raudonasis Krvži 
poje karo meju ne j abiej
dytojų yra 12 anų v
^augiausia karo ni$laiČių,iieš ' 
kiečiuose 3,OOt),(X), Pranei joje 1 
gi jais rūpinsis? Kokio; 
prieglaudą ? Po Karo ai 
{lutiems reikia save aj , 
savo kasdieninį ditonos kąsnį, 

i yra.pyjyetsti įmliktrdirbti fal 
tnvėst* ir ten /prie sunkatfš daroo tuyes vys
ti, nykti nepribrendę, prakaituodami valgy
ti kasdieninę duoną. <

/ (B^s daugiau)
■ ♦i'-*- - JT* t. V

1m) vartojimas pramonės įstaigose paliuosa- 
vo daugybę vyriškių, kad tiesiog dalyvau
tu kare. Alkanų vaikų verksnias verčia mo
terį tiesiog viską pamiršti, dirbti bile kokio
mis sąlygomis, kad ir kenksmingiausiomis 
jos sveikatai, nors ir už menkiausi mokes
tį, krauti payią sunkiausią darbo rūšį ant 
silpnų savo įnjęiii, pavaduoti pautuose; sto

vintį kari) lauke tėvą, vyrą, brolį., < Dau
gelyje šalių, kariaujančiose valstybėse jos 
sudarė daugumą. Pav. Rusijoje, Anglijoje, 
Anierikoje^moterų diirbiniiLkiii skaičius jau 
Viršija 50$; ivisų darbi n itakip Ir karui p»r 
sibhigusį josyra priverstos dirbti, hėirdini- 
gybe še juiaititifojų nebegrįžo iš karon

istų, luošų, tai
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sąžiningas kriaušius, 
karštas Lietuvos tėvv- 
— patriotas ir mylintis 
literatūrą ir viską kas 

Patarčiau

“DARBININKAS”

■/«?-•

■ 4/!
\

t

nyčaSr. rengiant j vairias pra-

talikąi,
arba prt^ęa^as, užtat
yra-kanuolė prieš blogą.BLo-

Įvyks šįmet 31 Rugpiūčio 
(August) Strand Hotel, At- 
lantic City, N. J. 3 vai. po 
pietų.

Kun. K. Matulaitis, 
Sekretorius

.BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Sliter Building 
Wor®ester, Mass.

Namtj td: Cedar 1768-M

Įrankiais. Koresp.
Ši koresp. jau buvo parašy- 

kuomet sužinojau, kad

'••DVASG J
v <• 1 < •

d ■■ ■’ .

tai musų specialybe ir Ilgų metų prak
tika. Darbas arttstiSkas. Kainos žemos.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleesant 8t-, Lawrenoe, Mass.

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS - 

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

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

io išsineš
tą gražaus ūpo ir pasiryži-

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę. 
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiųskit 
»3c. pašto ženklelį.

1 liniukų — pirmininkas, Su- 

sivienijimo kp. — p. A. Ba- 
AS SUDARYT AS •- ’ ’

t *
f' V *• ; >

►X .«»• * - • • •. * <

agijų jau įstojo i prisi
ruošimo darbą

• . O T- • .- . • ■ • ■ *

North Saidė pirmadienio 
rakare Šv. Mykolo par. sa- 
Sje Įvyko__šias kolonijos

ijų valdybų ir atstovu 
milingas susirinkimas pa- 

ui dėl ligoninės va- 
ir pašventinimo. Daly

vavo dvidešimts draugijų, 
ykurios sudarė stiprų Šv. 
Kryžiaus ligoninės vajaus 
skyrių toje kolonijoje. 

(■/.Šv. Mykolo draugiją ats- 
ivo p. T. Mačys, šv. J įlo
ti — p. V. Kavaliauskas, 

^Šv. Ceeilijos — p. J. Ramoš- 
ir p-ni Daugirdienė, šv. 

•Kazimiero Broliu Lietuviu 
p-ni E. Andruškevičienė, 
eeių Kliubą — ( ?), Auš

ros Vartų — p. J. Daugirda, 
L. Vyčių 5 kp. — J. Leln*- 
žinskas, Federacijos skyrių 
—- p. Ą. Bacevičius, Šv. Ro- 
žaričiaus — p-ni Grikšienė. 

rų Sąjungos kuopos — 
]>ni N. Kregždienė, Šv. Ka- 
zifiaiero Akademijos Rėmėjų 
skyriaus — p-ni Grikšienė,

Offeo tel.: Park X491 
ADVOKATAI

BABKUS IR ABODEELY
725 SiaUr Building. 

Worct8ter, Mass.
IGNAS J. KARKUS 

101 Sterlin< 9t. Maple 4964 
ĮDCHARL N. ABODEELY 
S Suftoik Street. Cedar 67T1 M 

t- *. v ’ ♦

Tr r   . . -

L: Psn-k 2086 
ADVOKATAS

cevičius, Lu 1). S. kp. — p. 
J. Berkelis, Beniaičių Ko
legijos Rėmėjų sk. - 
bežinskas, Labdar 
Sąjungos skyr. — p. Kezele- 
vičiu^ ir Blaivininkų kud- 
pos — pirmininkas.
—šiam svarbiam susirinki - 
niui pirmininkavo p. Anta
nas Bacevičius, o sekretoria
vo p. B. Kmdevičius.

“Draugo” rėd. p. L. Ši
mutis plačiai referavo Šv. 
Kryžiaus' Ligoninės vajaus 
klausimą ir atpasakojo pla
nus, kuriais šis darbas turės 
eiti. Pasirodė, kad vajus su
planuota varyti gana pjačtiu 
maštabu. Reikalinga šin dar
ban visiems lietuviams Įsi
kinkyti. Draugijų nuoširdi 
parąma bus reikalinga. Ka
dangi vajus eis nevien tarp 
lietuvių, 1x4 ir tarp ameri
kiečiu, dėlto visos lietuviu 
kolonijos turėtų sumobili
zuoti visas ir geriausias sa
vo pajėgas.

Šis North Gaidės draugi
jų valdybų susirinkimas en
tuziastingai vajaus planus 
užgyrė ir rimtai prie jo pra
dėjo ruoštis. Sudarė vajaus 
stiprų skyrių Į kurio valdy
bą Įėjo: p. A. Bacevičius, 
pirmininkas, p. B. Kezele- 
vičius, sekr. ir p. J. Berke
lis, ižd.

Sudarė ir reikalingas ko
misijas. Į aukų rinkėjui ko- 
niįsiją įėjo: p-ni Daugirdie
nė, p-ni Kregždienė, ir p. VJ 
Strioga. Ligoninės pašven
tinimo komisiją sudarė: p. 
•J. Daugi xda, p. .T. Lebežins- 
,kas. ir p. .T. Ramoška. Ki
tas visas komisijas, kokios 
tik bus reikalingos, sudarys 
vėliau.

nusistatymo, Jęad šį įvykį 
)ądariuS4jkra! istoriSkir da- 
yku. Dėlto tam tikslui stip
ri komisija sudaryta. Komi- 

Tsijos pareiga bus prieito 
darbo visas draugijas suju
dėti. ,.it

I Iš šio susirinkimo
k '
nįo svarbiam darbui.

I
i 
j>

kų
lykas tai 
su |ietuvaitėms 
kytojomš. T 
astuoniais. 
tos i 
toj 
vis 
re i v • t čia.;
man

vą mokyklą
I ■ ■" . • '

seserims nio- t»• .
I mokyklai su h, 

TiaU * reikia vie-i > ■
A L » S «. • • •

kaip galima. Komite- 
ayėios statymo suside-

■ rimtų parąįnjonų. 
i ^rąibąįir. įšti- 

ji 

ogas

K

-RHILADMArPA--
Nepersenai mūsų apylinkėj. 

įx) antrašu: 2720 E. Clearfield 
StJ atidengė kriaučišk^ šapą 
Povilas Biržis. ,Ir dabar pas
kiausiu laiku man teko su 
p. Biržių susipažinti, tai per
sitikrinau. kad jis ne tik/pui
kus ir 
bet ir 
nainis - 
dailę, 
yra gražu ir kilnu, 
kiekvienam lietuviui pas ji at
silankyti, kad pamačius krū
vas įvairių vaizdų, miestų, ka
riuomenių paradų —.ekspozi
cijų ir tuomi panašių. Ir. 
prisižiūrėti rinkimui — kolek
cijai Įvairių pinigy—monetų.

K. V.

NO. ABINGTON, MASS.
Permainys luomą

Mūsų jauna lietuvaitė p-lė 
Kazimira Čepiutė išteka už R. 
M. Thompson. .Judviejų sužie- 
dotuvės Įvyks rugpiūčio 26 d. 
šv. Brigytos bažnyčioj.

Pdė č'epiutė buvo darbšti ir 
dora lietuvaitė. Dirbo nekurĮ 
laiką pas pj Shatą. v

.Jaunavedžiams', o ypač jau
najai linkime linksmaus ir lai
mingo gyvenimo. ,

‘■‘Medaus mėnesį” praleis 
Floridoj, o sugrįžę apsigyvens 
New Yorke. —

v

pi .'

I, turiu dar išradimą 
iu jūsų paveiks- 

veidrodžio. Ateikit
t.

r. KLASTOK—FOTOGRAFAS
24 Millbury Street Worc8Ster, Mass.

Telephone Park 2226

IFPTOGRAFAS
K ’

MM Jei norit turėt savo aiškų 
tai eikit nusiZo- 
pas patyrusį fo- 

—F. KLASTON. 
i atlieku vėliausiais 

Ant pareikala-

f Sutartinai 
Agobtlt -A- piet 
Kabimiero parapijos visi su- | 
tartinai vienybę] sujudo dirbti 
parapijos naudai- Kelintą kar- . 
tą yra kviečiami į susirinkimą ? 
visi parapijonvs-kos, reikale ’ || 
parapijos bazaro. 12 d. rugpiū- 
čio, vadovaujant dvasiški jai — 
kunigams, įvyko pilnas husitą- { y F 
rimas. Dienos paskirto s. kad. . ., . . v. 7 visi įsanksto žinotų. - |

Laikymui-bazaro paskirtos . įĮ 
šios dienos: Point Breeze įvyks 
rugsėjo 13, 14, 15 dienomis $ 
prie šv. Kazimiero parapijines 
mokyklos ant Earp St. įvyks 
rugsėjo 19, 22, 26 ir 29 dd. ir 
spalių mėn. 3, 6, 10 ir 13 dd. 
Visi susidomėję, deda visas 
pastangas, kad bazaras atneš
tų pageidaujamą parapijai pel
ną.

Tad. visi būkime prisirengę 
ir stokime prie darbo, kad pa
rapijos bazaras būtų pasek
mingas.

šv. Kazimiero parapija ga
na duosniais ir gerais katali
kais apgyventa, užtad tikimės, 
kad visi parodys savo-prielan- 
kumą parapijai.

Bazarninkas

SvarbiI
Kurį tik lietuvį, nepaklausi 

už ką balsuosi, už Hooverį, ar 
Sinithąf — tuoj kiekvienas at
sako: Žinai, kad už Smith'ą! 
To<lėl Philadelphijbs lietuviai 
turi dabar progą garsųjį Al
fredą Smith’ą, be abejonės, 
būsimą prezi<lentą Amerikos, 
Piiiladelphijoj matyti :10-tą 
rugpiūčio. šitai dalykas ka
me: Philadelphijos demokratai 
4 uošia.30 d. rugpiūčio taip 
vadinamą: Prie mėnulio švie-

___ , čioj vie- 
, khi. Pej tai 

ys suprantą, kad 
FatAtyti nauja 'bažny- 
čdrie parapijonys ai- 
baras, kad'to nepa

darėme anksčiau, neįsteigėme 
mokyklos ir -nepastatė m o na u 
jos bažnyčios. Daugiausia ten
ka vėjo klebonui J. Kasakai- 
čiui. - Aš neteisiu klebono uiė 
jo kaltinsiu, o tik kai ką pažv 
mėsių iš praeities. Lietuva per 
didįjį- karą, buvo patekus ant 
pražūties kranto. Per tai mes 
Rochesterio. lietuviai katalikai 
nebūtume gerai pasielgę, jeigu 
būtume vien tik. susirūpinę 
savo kolonijos reikalais. To
dėl tas liūdi ja kad mes lietu
viai katalikai esame patriotai 
ir mylime savo tėvynę. Ypač 
parapijų klebonai,.dėjo visas 
pastangas, kad tik daugiau 

... ir aukų surinkus dėl Lietuvos.
Nebuvo to nedėldienio. kad ne 
būtų raginama iš sakyklos 
duoti aukas; remti rengiamas 
pramogas L^>tuvos naudai; 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los bonus. Per tai ir Roches
terio lietuviai katalikai sudėjo 
kęliatą desėtkų tūkstančių do
lerių dėl Lietuvos. Tad ir mū
sų klebonas J. Kasakaitis di
džiai mylėdamas savo tėvynę 
Lietuvą gal nesirūpino tiek 
savos kolonijos reikalais kiek' 
Lietuvos. Na ar galima saky
ti kad tame “klebonas kal
tas.” Kada Lietuva liko lais
va mūsų klebonas J. Kasakai
tis pradėjo rūpintis savos ko
lonijos reikalais. Jo rūpesčiu 
pastatyta nauja klebonija. Da- 336 B’way, So. Boston, Mass. St. Clair, Pa.

baįžnyčia
• r * :

. '4 / A • x *

gas nesnaudžia. Pereina per
Įvairius žmones -jy-vuikia su jų 
pagelha. Rochesterio lietu
viams katalikams reikėtų bū
ti atsargiais, kad nelikti pra
garo

tą,
mūsų klebonas .J. Kasakaitis 
sunkiai susirgo. Guli šv. Ma
rijos ligoninėj. Vieną operaci
ją darė; šią savaitę darys ki
tą. Priežasties ligos -nežinau, 
nes lankytojų labai mažai Įlei
džia. Kurie buvo lankyti sa
ko, kad pasveiksiąs. Dieve pa
sigailėk mūsų ir leisk jam il
giau gyventi mūsą naudai.

Koresp.

sos ekskursiją. Tai toje eks
kursijoje bus ir gub. Al. Smith 
ir kandidatas i vice-preziden- 
tą. Joseph Robinson. Kas no
rės dalyvauti toje ekskursijo
je. tai tikietas kainuos 50 cen
tų. Laivas “Pennsylvania” 
su ekskursantais išplauks nuo 
('liestnut St. prieplaukos lygiai 
S-tą vai. vakare. Apart ger
biamų kandidatų — Smith’o 
ir Robinson'o, bus dar ir kiti 
Įžymūs kalbėtojai. Būtų labai 
gerai, kad ir mūs, lietuvių to
je ekskursijoje nestokuotų... 
Nes jis — Al. Smith4 as kaipo 
sūnus per amžius persekioja
mos per anglus Trlandijos, li
kęs prezidentu šios šalies, be 
abejonės, užtars no kartą ir 
Lietuvą, ypač prieš lenkus, nes 
jie — lenkai, yra IToover’io ša
lininkai.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

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

DVIMETINIS MOTINĖLĖS 
SUSIRINKIMAS

«

č’ia darbai silpnai eina. Če- 
verykų dirbtuvė užsidarė vi
sai. Liko tik viena čeverykų 
ir viena audeklinė ir jose dir
ba tik po 5 dienas savaitėj.Bet 
nedirbančių neperdaugiausia, 
nes visi vienybėje gyvendami 
vieni kitiems padeda darbą su
sirasti. Iš tos priežasties šį 
metą pikniko nerengsime, bet 
mes važiuosime Į MonteTlo ir 
So. Bostono parapijų piknikų. 
Tik. kad nesurengtų toje pa
čioje dienoje.

JOnutė

v* *

/

.5

K V.

g-ę

Residence, 194 Millbury St, 3rd Fl<xjr. Telepbone Cedar 4953

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

L OFFICE: Funeral Home, 212 Millbury
Jeign mirtis atisakytų jūsų šeimynų, Jasų prieteliai peSankia 
mane dėl patenkinančio pigiausio darbo; aš nitikrinu, kad laidojimais, 
kuriuos aš prižinriu, busite patenkinti.

Įvyks Sekmadieny

k
kM

E
Vimo, einu į stubas foto- 
trafuot

r

PHILADELPHIA, PA.
Paskiausiu laiku, triūsu kle

bono, kun. Igno Zimblio ir 
duosnunm tūlų parapijiečių, 
bažnyčia šv. Jurgio tapo labai 
gražiai vidury išdailinta — ta
po visa gražiai, tikrai artis
tiškai “išnialiavota.” Žodžiu, 
Įėjęs dabar j ją negali žmogus 
atsigerėtL -Ir tą naujai įšdai- 
Jintą bažnyčią kun. Ig. Zim
bi ys 15 rugps' yakąre, pašven
tino. x

j f • i •> *

- “Už .bažnytėlės tos grožę, , 
Klebonui—jo rėmėjams ‘

Į Duodu pagarbos aš rožę.
Juos labai? labai t gerbdamas. 
Nes tuomi ne tik Prūamžį 
Pagerbė, bet ir. meną, 
Kur’s žmonių tfftnsą suglam- 

v • ? a
iditiAdcsas^ed* kTelA^- 
; ną...” ' v‘ 
f lASUP

Rugsej o-Sept. 2,1928
LIETUVIŲ PARKE
—i -------------------------------------------------------------------------------------------------

šiame išvažiavime bus daug įvairumo, nes programoje dalyvaus šių kuopų įžymiausi sportininkai, dainininkai ir 
dainininkės: 5 kp. iš Waterbury, Conn.; 6 kp. iš Hartford, Conn.; 28 kp. iš New Haven, Conn.; 36 kp. iš New Britam, 
Conn.; 39 kp. iš Bridgeport, Conn.

Taipgi bus daug svečių iš visos Amerikos, kurie dalyvavo A. L. R. K. Federacijos Kongrese ir LDS. Seime.
• • i* .-t*"/ - ’ "

Jau gavome žinių, kad iš Bostono, Worcesterio, Montello ir kitų Naujos Anglijos kolonijų darbininkai-kės atvažiuo
ja bus’ais, automobiliais ir orlaiviais. Svečius patiksime ir priimsime maloniai ir gerai pavaišinsime.

■ ■''♦ -=^ *
Tas ne darbininku ir ne darbininkų prietelis, kuris be svarbios priežasties apleis šį išvažiavimą.

Dalis pelno eis L. D. S?

to"
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LDS. CENTliO VALDY
JBOS susirinkimas įvyko ti<e- 
čiadienio vakare. Išklausy
ta Inžnio kontrolės ir kiti] 
kdjriišiių raportai, kurie bus 

ėinie ir padaryta ke- ■rbių nutarimų. Pir- 

s p. Traina vičius, 
delegatus į seimą, 

savo džiaugsmą, 
kad šių metlj taldvba (uip- 
gražiai ir sutartinai dirbo ir 

Y/iMgeidavo, kad seimas iš-

sų organizacijos Įžymiausius 
/ir darbščiausius narius, ku
rie pasišvęstu organizacijos 
labui. Pirmininkui pabaigus 
kalbų susirinkimas uždary
tas 9:50 vai. vakare.

PONAI SKUDRIAI ATOSTO- 
' GAUJA PAS TĖVELIUS

Jau jM>ra savaičių kaip lei
džia atostogas p-nia Skud- 
rienč (Motiejūnaitė) pas 
savo tėvelius Dorchestery. 
P-nas .Jonas Skudris nuo 

>pereito trečiadienio irgi at
vyko pas savo tėvelius ir 
Uošvius praleisti atostogas, 

i /P-n a i Skudriai vra buvę šv. 
t- • ~ *

Petro parapijos choro na
triai. Jiedu yra pasižymėję 

solo dainavimu, o ypač p-nia 
Skudriem*. Dabar jie gyve
na Newark. N. J. priemies
ty. Linkime jiem linksmai 
ir maloniai praleisti poilsio 
dienas.

<jii j
parašė, kad išgelbėjo ‘‘gy
vybių sargai?’

Lietuviai daug kur pasi
žymi, bet anglų spauda čia 
Bostone kažin-kodėl vengia 
paminėti lietuvių vardą. La
bai dažnai lietuvius pakrikš
tija lenkais ir jiems atiduo
dą kreditą, begalima sa
kyti. kad neatskiria lietuvių 
dina lenku arba nežino. Jei- 
gu nežinotų arba neatskirtų, 
tai ir blogus lietuvių darbus 
priskiriu lenkams. Bet taip 
nėra. Lietuviai prieš tokią 
spaudą turi protestuoti ir 
reikalauti,-kad atiduotų kre
ditą kam prū<lauso.

Man prisimena atsitiki
mas kumet vienas laikraš
tis parašė straipsnelį prieš 
katalikus. Tada katalikai 
pareikalavo šmeižtą atšauk
ti. o jeigu ne tai jie nieka
dos nepirksiu to laikraščio. 
Tą patį galime padaryti ir 
mes. Ginkime savo vardą.

Rep.

BLAIVININKŲ SUSIRIN
KIMAS

Sekmadieny, rugpjūčio 2G 
d. Įvyks Pilnųjų Blaivinin
kų 49-tos kuo|>os ekstra su
sirinkimas tuoj po sumos, 
poliažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai prašomi būtinai at
silankyti, nes turime labai 
svarbiu dalvku.

Valdyba

B 1

; LDS. .KĄMŲ glAŲJAS 
SARGAS -

Nuo antradienio, rugpili
čio 21 d. LDS.; namų sargo 
darbą dirba p. J. Lipskus, 
So. Bostonietis. Senasis VI 
Mickevičius pasitraukė.

’Šiuomi pranešame, kad 
Pilnųjų Blaivininkų XVIII 
Seimas bus Rugsejo-Sep- 
tember 3 diena (Labor Day) 
1928. Worcester, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
ir apskričiai prašomi susi
rūpinti Seimo reikalais.

X. Kneižys, pirm. 
Juozo* Svirskis, rašt.

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY 

<;~1 ?\ Taepbone South
» BEAL E S T A T E 

ANT PARDAVIMO 
X I* ■* ! So. Bostone

NEPAPRASTAI GERAS 
-PIRKINYS

Vienos šeimynos namas puikiau, 
šioj vietoj, 15 kambarių su geriau- 

t siais įtaisymais, tinkamas dakta- 
; rui, advokatui arba aukštos kle- 

_ BOS bordinghousei. Lengvos išly- 
*' gos. Kaina $8,000.

Trijų šeimynų medinis namas 
34-4 kambariai, geroj vietoj. Pre- 

& k« $3,700. ■' > vi
’ Trijų šeimynų medinis namas 

>. Bu. įtaisymais, puikioj vietoj ant 
•ę E. Sevcnth St. Prekė $12,000.

HARDWARE KRAUTUVĖ, So.
Bostone ant Broadway, getas biz- 

■- uis, fidirbtas per daugelį metų.
- Parsiduoda pigiai.

BATO5ERNĖTRT0UL RCTMIS, 
. Jrienin|ęlė įstaiga didžioj lietuviais 

apgyvėntoj vietoj Bostono prie- 
tntestyje. Kreipkitės tuojau, ’rar- 
siduoda pigiai.

Dorchester
Trijų šeimynų medinis namas

- |M visais įtaisymais. Prekė $10500.
į Trijų šeimynų Bamas 6-5-5 kam- 
' bariai su įtaisymais. Prekė $10,- 
p 9Ū0- ________

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—<$73

Randolph
Septynių kambarių stuba su vi- 

su fomišinmi ir šeši akeriai že
mės. Prekė $4,000.

Medford
Dviejų Šeimynų kampinis na- 

> milą, su naujausiom mados Jtaisy- 
į mala 5-5-2 kambariai Prekė $7,

iiifi v e i i iJUimv
J M M I

Į£ .: ; *(■*?*■■ Mt /.r

NEKOKIA FAĖANGAn 
' Ar ne stebėtinas civiliza
cijos išsivystymas. Žmogus 
šiandien iau yra kaip paukštis.

— Perdėjimas! Parodyk man 
lakūnį, kurs "Stovėtų ant vie
nos kojos ant medžio šakos ir 
drūčiai miegotų^

..n t L .y

DVIEJŲ DRAUGIŲ 
KALBA

— Koks įdęmus tas diplo 
matas PąnipįSufttis.* Į*V*
~— U ką?------- “------------

— AŠ jam vakar sakau, kad 
mano lūpos vyro nuosavybė, o 
jis man sako: “aš palaikau 
priverstinį nusavinimų...”

— Ir?
— Ir ėmė bučiuoti.

“Ūkininkas”

Be abejonės sekančią žiemą savo namus no
rėsi šiltus turėti kaip ir visados. Su CON
VERTO KURENTOJU tavo dabartinis steam 
šiltas vanduo arba vacuum vapor furnaie 

——— ----—------ gtrH—būt—lengvai
• , , —permainytas į Au-

įCtomatišką Gaso-Ži- 
; 9 lumą—dabar—ga- 

■■ Įima gėrėtis Gaso 
. I ^uma be įdėjimo 

’ ' I v*siškai naujo ga-
_ I so furnace.

-r \ -• k. /z**r>ofa*<**

Kun. F. Juškaitis, Cambridgio lietuvių parapijos klebo
nas, rugpiūčio 27 d. laike LDS. šeiminių pamaldų žv. Trejy
bės lietuvių bažnyčioje, Hartford, Conn. pasakys iškilmėms 

pritaikintą pamokslą..

2 vai. ]m> piet L. D. S. antroji sesija.

7:30 vai. vakare, 339 Broad St., svetainėje atstovu 
palinksiuiniiptmkoncertas ir teatras.

ANTRADIENIS, rugsėjo 28 d.
8:30 gedulingos pamaldos už Federacijos ir L.-D. S 

mirusius narius.

9 vai.-ryto A. L. R. K. Federacijos pirmoji sesija ir 
L. D. S. trečioji sesija.

*
2 vai. po piet bendras posėdis ir referatų skaitymas 

—diskusijos. * į r-*

1. “Kataliko pareiga visuomeniliiainė“^įveninie” 

skaitys Tėvas Marijonas I)r. Vaitkevičius.

2. “Artvmiausieji mūsų uždaviniai” skaityk “Drau
go” redaktorius p. L. J. Šimutis. ..

~ ■■ < ■. ■

3. “Amerikos Lietuvių Statistika” skaitysi kun. S.
Draugelis. V* į\Į

4. “Lietuvos ir Amerikos katalikų bendrai arbiavi- 
Lietuvos grįžęs Fed. pin įininkasmas” praneš tik-ką iš

gerb. kini. Ig. Albavičius. .

^8 vai. vakare 339 Broad St. svetainėje, atstovu pager
bi imu bankietas—vakarienė.

IŠ MOKYKLOS GYVENIMO
Mokytojas. — Vaikai, kas 

man pasakys žodį, kurį galima 
linksniuoti?

6 metų Vytukas. — Malti!
Mokytojas. — Malti, kaip gi 

tai?
Vytukas

lūninkas —
— Malūnas — nu 
malūnininkutis!

“Ūkininkas

Kada mes galėsim 
tau demonstruoti 
šį Converto — šį 
švarų, pasekmingą 
ir užganėdinantį 
Automatišką Gas 
Kūrento ją?
Nieko nekainuoja 

sužinoti

Tiktai

Įnešti
Balansas ant tinkamų 

išlygų

VANDENY GIMĖ IR AUGO
— Magde, ką tu darai? Ne- 

darinėtas ir neplautas žuvis 
verdi?

— O kam to reik? Lyg ne 
vandeny jos gimė ir augo?

MOKYKLOJ
Mokytojas klasėj aiškina že

mės sukimąsi aplink saulę. 
Staiga mažutė mergaitė atsi
stojusi klausia:

“Ponas mokytojai, bet ap
link ką sukasi žemė naktį, 
kaip nėra saulės.” (“Ūk. B.”)

RIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Bugpiūčio 26 d. tuoj po sumos 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. 13 kuops. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, rugsėjo 2 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 Kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks Sekmadieny, rug- 
piūčio 26 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

HUBbard 7600 sujungia visus ofisus
100 ARLINGTON STREET (0or. Stuart Št. and Columbus Aire.) 

Tinkamas parking vieta;—jeigu važiuoji.

Boston ConsolidatedGas Cg

AUTOMOBlUSTy 00MĖ1
Pentinu automobilius, Dupont 

)uco, Varnišiuoju, Body Dents i» 
?end^8, prieinamos kainos.

A. KASPAR
66 Vlctoria St., W. Somerville 

Tel. Somerset 6520-J

įi"‘ . f ;■ "■ —.ri-ų
LIET. DUKTERŲ DR-GUd&h, 

PO GLOBA MOTINOS SVČr 
VALDYBA . -

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSUR ANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESCIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius. fonričius, namus, stiklus, svet- 

:-katą, gyvastį ir t. p.

- Parūpinu pinigus delei morgi- 
čtų ant namų ir farmų. Bostone ir 
jo apie linkėk.

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami ger^ 
nuo^mtį. 011 pirmų arba antrų 
mofgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Parduodu^ Anglis ir Malkas. 
Anglys šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 

1 kidp tž mailių nuo Bostono.

Turiuzdattgvb? namų, firmų ir 
- biznių perdavimo įę mainymo 

kurią eia negalima suminėti
'Visai# reikalais'galima kreiptis 

' ypatiikai, laišku arba telefonu.
Ofiso valandos: Nuo 9 vaL ry

to iki 9 vai vakaro.

TREČIADIENIS, rvysėjo 29 d. S Į
9 vai. ryto A. L. R. K. Federaeijos ir L. D. }8. seimų 

sesijų tąsa. - - .’ę' \

8 vai. vakare? 339 Broad St. svetainėje'įvjfiks 
prakalbos. Kalbės žymiausi svečiai kalbėtojai ii 
inai užsibaigs.

TEATRŲ
MOTINOS MEILĖ 

' z
Drama 3-jų aktų

. z 
seimmes 
tuo sei-

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus sekmadieny, rugsėjo 
9 dieną, tuoj po suirtos, Lietuviu 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

FederądjĮ^Į
i' f į .

-r PARS^Ū
FONTANAS. Tmka 

‘ nori, dėl 8dd&»-iAM
arba alaus. Labai pigili. Buvo 
mokėta $2.550. Dabar »ali pirkti 
juž $1.000 arba $800. Į
*i Taipgi turiu gerų fartių ir na- 

. rfų ant pardavimo arba* ant mai- 
„ nymo. Didelių ir mažųį mieste ir 

- toHatt-KrripidtW: fi
REAL ĖST ATE ' “
MITCHELL, $0 

L N. H. '

gftorijaiąę
,5<J

r, w.m_ 
Ns&hua,

sfelefonas

WATERBURY, CONN
Bugp. 26 d., 1 vai. po pietą į- 

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

VOSE’S
Visą c

G t

tartah Attetiksmr. 
liaus kaip! vaL pa?

B;kSYKES; • J?b.nnti važiuotįj^jj^Tbostono tiujte A»^sak 

tttmj- i n>: tMp.tuojaus.
fai.Sta<MC ~f^KtLfeODIS:~» IVatthaŽrihiitc< 117 kelią ir važiu 
f MftfiL * Paftar St Mayhard/ R ConeoitiMass. Imkite - Maynanl 

Maynardo, tt tai imkite Parkcr Street. Visur ant kryikt 
........................ .. uždėtus tenkina. . ..

•. ‘ *5* JA.- - a - ■ f ■ «*<• * e £ SJK- -• <

:ehŽri registruoti vieta 
ibas prasidės lygini ki

t
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buvo matomas iš vie

tymeliai. Išleido M. Paltana-

8c.

.1.50L < Copyright. W. N. U.j

šėionybės. Lietuvių kalbon iš-

3
-------- 5c^V-k

T* • '7
*?»-■ ■

ę31924_jn.
išradimas, pa- 

^ądiidas;‘‘Phxnetariuin,’ bu- 

pnstafytas Jena, Vokieti- 
iljoj- Nuo to laiko iki šiam 
-laikui panašūs instrumentai 

^įMtertatyU kituose-Vokieti jos 
bestuose, berods keturioli- 
riš viso, ir Viennoj, Aus- 
ijoj. Mussolini, italų gar
is vadas Įsakė vieną pasta- 

RotnoĮ, kuris bus atida-

; •• - - 
į? ? Ws vadas Įsakė viena pasta- 
O tyti Romoj, kuris bus atida- 
plytas ŠĮ rudeni. Sovietų val- 

džia irgi nupirko vieną.
|br Bet pirmas “Planetarium” 

||Uj^Įnerikoje bus pastatytas 
E^CŠhicagoje. Max Adler, bu-

Sears-Roebuck kompa- 
K-y jujos direktorium, ką' tik pa-

Aukavo $500,000 miestui nu- 
tą instrumentą* ir pa- 

aukavo narna kuriame bus i- 
Ly^aisytas.Tas “Planetarium” 

bus pastat.Has ant salos 
Michigan ežere netoli Field 

m Muziv j aus. f "■*
fe- “Planetarium” vra milži- 

v
niškas instrumentas, susfde- 

gy dantis iš ilgo cilinderio su 
B dviem sferiŠkais galais. To- 
k'- se sferose ir ant cilindriškos 
P- dalies randasi net 119 lensų. 
H“ Šie lepsai panašūs Į papras- 
B “ magic. lantern,” ir paro- 
B?-a° nuogos akies žvaigždes, 

p; saulę, mėnuli ir planetas ant 
baltos audeklu apdengtos 

^ bazilikos (dome). Kuomet 
Rnbaris aptamsintas ir

ogus pripranta prie tam- 
^y Sumo.j žvaigždės pasirodo

* kaip tikrame nakties dangu- 
' je. Žmogus nesijaučia kad 
stovi bazilikoj iš 90 pėdų. 

K’ bet tiki^Jvad ant oro.
, Mašinos mechanizmus val- 

p do pamokslininkas nuo vie- 
no- elektriško jungtuvo. ir 
galini a jnatyti žvaigždes 
kaip jos atrodo nuo šiauri

oj nio žemgalio, pietinio žem- 
įg galio arba nuo kitij vietų.

“Didvsis Metas” iš 26.000 
paprasti) metų, gali būti du- 
pilkuotas i kelias minutas,

_______

$ kelių tūkstan
čių metų. Penki tūkstančiai 
metų atgal mūsų dabaitiųe 
potkf Žvaigždę neužginė t 
kią svarbią vietą, bet to. 
vietoj buvo žvaigždėj kuiii 

vadino ‘ ‘ ai pha Draconis. ’ ’ 
Tuom laiku “ Pietinis’l^rv 

11' K ’ U * 
žiuą” buvo matomas išjyiė r 
tos kur dabar New YorkaS 
randasi. Tą galima su “Pla
netarium” parodyti. Kuo
met reikalaujama žvaigždžių 
vardai, užrašyti ant dangaus 
savo tinkamose vietose ir pa
našūs į dideles elektriškas 
iškabas.

Galima matyti mėnulio at
mainą kaip sukas apie saulę 
ir žemę. Taipgi matyti pla
netų judėjimą. Galima taip 
pagreitinti, kad meto atsiti
kimai pasirodo į kelias se
kundas. 'Saulė skubinas 
skersai bazilikos su Merku- 
ru ir Venera vilksniuojant 
apie ją.

Beveik visi •“Planeta
rium” Vokietijoj randasi 
mokyklų komitetų rankose 
ir žmonės turi mokėti mažą 
kainą pamatyti stebuklą, f 
keturis metus nuo pastaty
mo pirmo “Planetarium” 
Vokietijoj, suvirs milijonas 
žmonių užsimokėjo pinigus, 
kad pamatyti šį stebuklą.

Instrumentas pastatytas 
Gari Leiss Optical Works, 
ir kainuoja apie $40,000, bet 
už tinkamą triobą instru
mentui reikia mokėti apie 
$150,000.

F. L. I. S.

SENIAUSIAS PASAULYJE 
ŽMOGUS

LIETUVIS ADVOKATAS
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"Darblnlpip” Name
(antros lubos)

966 Broadvrsy, So. Bastei
BezldenclJ a

805 Hąryarti Bt. Omtoridge. Mass. 
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ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—įvairūs pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kun. A Staniuky- 
nas..—_____________________ 20c.

Apie Katalikų T&yhoe T£b- ' 
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
še Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

—Tretininkų- Jubiliejus---- 700-------
metų sukaktuvėms^ paminėti 
prašymas ^ento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai ------------------------------- ---------

Huckleberry Firmas — labai 
įdomi apysaka____ :_______ 75c.

Patarmės Moterims—^pamo
kinimas moterimsfjų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 

|Kun. V. Kulikauskas..:----------- 15c.

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

^4,T‘1V5» V f?

Išganymo Apsireiškimai—atS-; 
jimas ir gyyenfcnas ant žemls 
Jėzaus Kęfetėnm. wV^dixdmas 
su gaidomis------- ,,t , ~~~~3

Dangaus Karalienė.—Surin
ko Kun. M. jĮ&valeyičius; 
apdarų 75 centai, su apdarais

”“<• ..t '

Legendos iffiPasakpjifnį 
pie KūdikSi? Jfeų. Vertė 1 
V. Kulikauskas --------------

30a^
Žmogus ir Gyvuolys. Para- 

kp lrnp P 'Rnėyg ■

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltaaa- 
vičia______ :_____ • . ....25^

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio ____ __L_—10a,.

Žydas Lietuvoje^ Parašė S.
Kaimietis____________________ 10c.-

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik- 
yy*1T T *-•*,! . * *X ***

GILIAUSIA SKYLĖ
Ikišiol buvo žemė išgręž

ta iki 2240 metrų. Dabar 
Žiemių Amerikoj žemė iš
gręžta iki 2310 met.,. t. y. 2 
irr vienas trečdalis kilomet
ro. Žemės šiluma minėtoj 
gilumoj yra 60 laipsn. C.

(“šaltinis”)

guldė P. B_________________
*

Apie Apdiaudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas..

Katoržiiikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)_______

Trumpa Apologetika arba i
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- 4 
rašė kun. V. Zajančauskas™.50«į

Apsrikimų Komedija. Atsi- " >.
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ________________ _______ _10e.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis----- ---------- ;_________40e<

limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vileišis_____ ?______________ 50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te
rese, Vaikelio Jėzaus Mažoji ’ 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ------------------------------------- 35c«

Trys Keleiviai—Krikšelonia, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B. ------------------- 40c.

Trumpi Skaitymėlifd—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. ^Tarvydas------------45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis-------45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per Įvairins kraštus. Pa
rašė JuKns Verne. Vertimas 
J. Balčikonio — ------------------ $1.00

Pramoninė Demokratijos Pa- 
grindai—paraše Uosis. --------- .75c.

Didžiojo Karo Užrašai—«u 
paveikslais jš 1914—16 metų. 
Parašė P. Zadefkta —----- i------ -75c?

Gentn»--apraEynffiB upfe ge
rumų per Tėvą Fabe^-FTHpi- 

Įną. Vertė Kun. P. L.------------- T5c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal fl-rą Nikota- 
kį parengė S. Kaimietis--------- 15o

Užkeikta MergeK su Bun
da ir Barzflaskutie—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas. — Parašė kun. da
rnas Žilinskas------------ -——..5Oo.

Apaštalystes Maldos SfcAa- 
tae—VfTfiė p SfUOKasl-
Ufe . _ ............. 25fl-

Gegužės Jffinuo — Kun. P. 
ŽaBeiHo. Khiia------------------- 3Do.

Aritmetikos UMavtnynas__25c.

Vaikų Darfcymečtai—Rtntt- 
nėlls kalbos mokslui —---------50c.I

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas------ 15o.

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

žaidimų Vainikas—Siasvybšs 
I vakarėliams ir gegnžbaftms su 
gaidomia Sutaisė Matas Gri
gonis --------- x-------------------- —50c.

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

| Mūsų TikSjimas—Išaiškfrri- 
is pagrindų mūsų tfkajimo. 
■rtė Jonas M. Šin-lnia—50c.

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS

Jėzuitui Pr. Sacvhini 
dviejų plunksnų užteko 7 
metams. Leonas Atlatinas 
viena plunksna rašė per 40 

metų, o kada ją pametė, tai 
labai apsiverkė. M. Criusius 
viena plunksna parašė sve- 
dij os metraštį. Pirmoji ra
šomoji plunksna pagaminta 
1679 met. .Ligi šiam laikui 
buvo vartojama paukščių 
plunksnos. ' 4

(“Šaltinis”)

Ita-
ant

SOCIALISTAS GARBINA 
DIKTATORIŲ

Jau Suris laikas, kai 
Ii jos socialistai pyksta
anglų didžiojo rašytojo so-l 
cialisto Bernard Shaw už 
tai, kad jis savo raštais už
taria fašizmą ir garbina dik
tatorių Musolinį. Pasirodo,

*

kad ir socialistai viešai pra
deda garbinti diktatorius.

“Ryta*”

- A

SU PAŽANGA IR HAREMAS 
ĮSIKRAUSTĖ Į AUTO- ' 

MOBILIŲ
Pasirodo, kad pažanga pa

siekė ir Arabijos tyrų gy
ventojus. Pažangos aistros 
pagautas Arabų sultonas ke
liauja iš Mekos į Mediną jau 
ne kupranugariais, bet nau
jausios mados automobiliais.

Savo haremą iš 24 pačių 
taip pat perkraustė i 2 auto
mobilius, kurie važiuoja 
drauge su sultonu. Automo
biliai padaryti be langų ir 
sėdynių. Moterys sėdi pasie
niais ant minkštų pagalvių 
po 3 greta. Oras i automo
bilių Įeina pro priešakini 
langą.

X.

TEATRAI Y
Gihuktngas Vyras—2 aktų ^'įk 

komdįja; parašė S. Tarvydas 25c.

ElgfitoOMmūas. 3-jų veiks- , 
nūĘTSdffiSĘa. Parašė Seirijų 
Juozukas ------ ---------------------- _25cu

Ubagų Akademija ir Ubagų J 7^, 
Bahue—JaonMMbjos po 1 aktą. ''J 
ParaSč Seirijų Juozukas____ 35a. / $

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
įVeriė Akelaitis.  ------------------ 40<s<
I /

Esamas—3-Cia dalis dramos . ;
wGBms Tautos Genijus.4” Para- . ?- 
šė Kun. L. Vaicekauskas------ l(ta*

žydų Karalius—drama 4 ak
ių, 5 pa v. yerjė J. M. Širviu- -; 
tos --------------- -------------- ------ *_30e* /

•'.t B
FfeiJteri—54ų v»i&8mųvafe- K

<LeH»ę parašė F. V. . .... ..—10c. X
—jfe?

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas-----------------

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. KTertė Jonas Tarvydas

- __
Dramos: 1) Germena; 2)'

Fdbk>b—5 akto; 3) Liunjo 
Btebfiklae—4 aktų; pąrafiė J.-> 
Tarvydas ----------------------------65c.

įtaikų fbatrat: dalis I: 1)’ - 
Pegabnk ką daraĮ; 2) fono 
lafcmfr; 3) Pasakyk mano tai- 
m*. Surinko S. K., D. ir N__ 1504

Vaikų Teatrai: teita T>: 1) :
mirsime paskui; 2) Antann- 
Snrinko 8. K, D. , ir N.--------15e*

*■

MALDAKNYCMB ’i * • a ■ r ,
Pulkim ant KeSto—“D-ko” 

spauda. Odos apdaro $2IX) ir $X0Q.
' -

Aukso Alto- ' 
rastais ndnkS-

rias Aukso Alto? -

DIPLOMATIŠKOS LĖLĖS
Paryžiuj jau nuo senų lai

kų garsus savo lėlėmis. Ten 
lėlių mada'eina po mados, 
kaip paveikslai kaleidosko
pe. Paskutinių laiku lėlių 
dirbėjai sugalvojo naują lė
lių madą—diplomatiškas lė
les. Lėlės padarytos pana
šios Į žymiuosius Prancūzi
jos diplomatus — Poincare, 
Briand ir . Kai kurios iš jų 
gali šokti ir kalbėti.

- “Ryta*”

511 Bnodasray, So. Boston
O1«6o uuajUhn:

nno D Brf jp ryte ir doo į.^30 M į 
ir nuo B jta B vai sakaus. OftaM 
uždarytes anbatoa vakarais ir pe- 
dSldienlalg, įaip-gl jaesedcmls doo 

12-tos diena uždarytas
Taipgi nuima ir X-Ray

Anglų laikraščių kores
pondentai praneša, kad Ki
nijoj gyvenąs seniausias pa
saulyje žmogus, turis apie... 
250 metų. Visoje apylinkė
je tasai kinas yra visų gy
ventojų labai gerbiamas.Tu- 
ri mokinių būrį, kuriuos mo. 
kiną kaip reikia gyventi, 
kad sulaukus tokio amžiaus.

Štai jo nurodymai ir tai
syklės :

1) Būti visuomet ir visur 
rhmiu.

2) Neskubėti ir vaikščio
ti. kaip paukštis.

3) Miegoti taip, kaip mie
ga šunės. z

Vadinasi
Junas, ir iki šiol 
domų žolių pre 
14 kartų vedę 
(vaikai' iri 
180 asmenų.'

Nežiūrint amžiaus 
labai gerai mato ir girdi. 
Atmintį turi labai gerą. Ne
žinia tiktai kuriam tikslui 
turi užsiauginęs labai ilgus 
rankų pirštų nagus, už ku
riuos ilgesnių nėra visoje ki
nų žemėje. ’’ . . 'j

“ Vilniau* "Ai&a**’
■ J

Ė

/
jisai ia-Čing- 

isiima gy- 
ba. Buvo 

r jo šeimyna 
ūkai) sudaro

“Ryta*”

$2,000,000.00 PARYŽIAUS
UNIVERSITETUI

Rokfeleris amerikietis mi- 
lionierius padovanojo Pary
žiaus universitetui du milio- 
nu dolerių. “Rytas”

! LIETUVIS DANTISTAS g

|DR. ST.A fiALVARISKI
<GAJLINAnSKAS)

|414 Bnoadway, Sa 
Triume So. 3<*tcn ^oo

> ■ ■

Res. Tajbot 5863

J. J J ZABARAUSKAS 
O^TOMETRISTAS 

ekzamr aoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Bi «dway So. Boston 
O ise tik vakarais=====

snnn
11X11 ____
| sitarlmį.

TeL So. Boston 0506-W.

Tel. BincMon 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GDRMAN
fGUMAUSKAS)

705 Main St., MonteHo, Mass. 
ų (Kampas Bnoad Street) 
Ofiso valandos:

Ryte nno 10 iki 12 vai.
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nno 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

MISIJŲ UNIVERSITETAI
Katalikų misijonieriai už

laiko 11 universitetų: 1 Si
rijoje, 6 Indijoje, 3 Kinijoj 
ir 1 Japonijoj. Misijonie
riai, studentams padedant, 
tikisi laimėti visa kraštą, 
kur skelbs Kristaus mokslą. 

(“Šaltinis”)

Sąvare, Boston 
Theatre Eldg.

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

praktika

DR. ! KILLORY eo

mo

«■

t

RV3------

«•!

| y

■. <-

Uterty 7280. ' X |

as

ėcX- TeL S- B. 2805—R.
eleivio name

f
V v

GEORGE H. SHIE1DS ; ADVOKATAI | 
81LS12 Old Sooth Building: 

Į 294 Waabin*rfoB Stneet !
Bosam, Mbbs.

! Val*ndos> 9 A. M. Dd 5180 P. M. 1 
L- GTEBNEdo yinra

>37 Gorhaui Avs, BaooKHne !
®etepbooeHBeent<»fl8 

|>OOC 15 t>mi

Tek 8. B. $445 ' •

DR. J. C. LANDŽIUS
„c \^omfouA>-

- f-tuvis Gydytojas Ir Chirurgas
373 WEST EfcOADWAY 

r4Ęf jBtreėi; Room 2

■■—
r

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
y, South Boston

Ofiso valandos nuo
nuo 1:30—o ir nuo 660—9
vakare;- Seredomfe <nųo, D—12 
vaL dieną. Subatotata,nųo 2. 
iki 6 vak. Nedaliomis duo 9’

... . ' ■ . .

Main Offfofe ’
■ • > ■ .ų

South Boston
. 0304-W

Branch Offios 
Brockton

Laisntaotos Grabu

mas
.Vei

Bfcttninkaa. — ParaSS Tdvas 
Jeronimas Pakaitis __;______ 50c.

Iictnvoe žmklaL-Kleido J.
Šeškevičius ir B-vS, Katinas..-40c.

fimęa ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas.____30c.

Graudūs Veriamai. — Vertė ) • 
Vysk. A Baranauskas ______10c.

Eucharirtiflroe Stadjpa—Su- 
Ifcuvino Kun. P. Juškaitis____ 16c.

Kristina Kryžiui: Stacijos, 
Graudūs VerktoftailfaMkte Ge
gužio, Birželio ir Spalių mšne- 

kun. K. A Va-
----------------------------------------------------------

iršellate)-----------------------•

tais ririteteta).

Matas Sradra Anhra AM 
rito—juodos {geros odos vir
šeliais) ------------------ - ---------- $1.0Q

Matas Nauju Aukso Alto* 
rito baltos (eektloMoe vHeė 
liato) --- --------- -----------------U.

Matas Nantas Aukso Alto* . 
rius baltos (eeluloidoe virfe-

D Al B X N XJf X<Afe


