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Vieni nori karaliaus, kiti pre
zidento, treti patys nežino 
ko. Latvijos

Vokietijai bus sugrąžinta 
Dancigo koridorius

f u

1

zidentui pri 
sako 
reikalams iii 
liuli

4 Kadangi iki šioldar nėra 
nustatyta, ar lepra yra už
krečiama, ar neužkrečiama 
liga, tai porf. Snikeras da
rys bandymus.

' Esą, jei susirinkimuose 
dalyvautų opozicinės grupės, 
komunistai, mušdami jas, 
geriau galėtų sutvirtėti Ru
sijoj.

LENKIJOS SOCIALISTAI 
GINS PARLAMENTA

RIZMĄ

Bendras jėgų pasiskirstymas naco grupė, 
nepakitėjo. Lietuviai atsto- mandatus išlošė, 
vo nepravedė.

Hoover 10 kalbos

statymui suvalstybinti

EINA NUO 1915 METŲ
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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

>
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J hJeigu c
imti darbininkų - reikalavi
mų, bus paskelbtas generalis 
streikas.

iai nesutiks pi

Paterson, N. J. (mūsų 
koresp.). — Šilko audėjų 
streikas auga ir stiprėja. 
-Jau dabar streikuoja apie 

. • '7,000 darbininkų. Audeny- 
čios, kurių darbininkai dar 
tebedirba, yra apsuptos 
streikierių ir jie prikalbinė
ja streiklaužiaujančius mes
ti darbą.

Darbdaviai bijo unijos
kaip velnias kryžiaus. Pri- o visi už vieną, 
ima visus darbininkų reika-

preja
, ; t ■ ;«.

; . • 
lavimus, bet unijos nenori 
pripažinti. Buvo atsiradę 
darbininkų, kurie norėjo 
priimti darbdavių malonę, 
bet susiprato ir stojo į. or
ganizuoti} darbininkų eiles.

Kituose miestuose, šilko 
audėjai irgi turėti} išeiti į 
streiką, nes ir jie vergauja 
kompanijoms, ir stoti į kovą 
su išnaudotojais.

Turime laikytis vienybėje 
ir daugiau susidomėti savo 
reikalais ir savo brolių dar
bininkų reikalais. Mes tu- 

irime stovėti vienas už visus,

_ . ’ -------------- ----- ~ n, -■ .l_

Pilsudskininkai susirūpinę 
reformomis

“Berl. Tag.” Bukarešto 
korespondentas toliau rutu-

sutinkanti grąžinti Vokieti
jai Dancigo koridorių, jei 
Vokietija sutiktų praleisti 
per savo teritoriją priešso- 
vietinę kariuomenę.

Lenkijai už tą koridorių 
baisią atlyginta, bet kur ir 
kuo, korespondentas nesa
ko.

Varšuvoj šiomis dienomis 
įvyko Lenkijos socialistu — 
PPS partijos konferencija, 
kurioje nutarta ir toliau gin
ti parlamentarinę tvarką 
Lenkijoj ir pasilikti Pil
sudskio valdžiai opozicijoj.

LIETUVIUS

Kaltina juos šnipinėjimu
€ * - ; . ■ _. » u ■ 1

Varšuva. X. 8. (Elta).— 
“Kurjer Poranny” prane
ša, kad Vilniaus krašte prie 
demarkacijos linijos suimti 
penki lietuviai, kaltinami ta
riamuoju šnipinėjimu Lie
tuvos naudai.

HOOVER’IS PRIMETĖ 
SMITH’UI SOČIA- z 

LIZMĄ

New York.—Pereitą pir
madieny, Madison Square 
Garden, kalbėjo Republiko-. 
nų partijos kandidatas į 
prezidentus Herbert Hoo- 
ver. Žmoniii buvo pilna sve
tainė, kuri sukėlė smarkes- 
nias ovacijas negu jis gavo 
Bostone.

Hoover’iui kaip ir visiems 
kapitalistams nepatinka 
Smith’o nusistatymas su
valstybinti vandens jėgą. 
Jis sako, kad valdžia netu
ri kištis į biznio reikalus.

Smith’ui jis primetė už 
tai socializmą.

Demokratą 
tas į

lepra

• c

* -

' BYKOVAS NUGALĖJO 

/ STALINĄ

Komunizmo diktatūros ban
krotas. Pasigedo opozicijos. 
Susnūdo visa SSSR.

• ........... 7

Bostono miestas dar niekados 
nematė tokio entuziazmo.

Karštas ir triukšmi

“Rabotnik” rašo, kad į- 
vvkęs slaptas pilsudskinin- 
kų pasitarimas, kuriame 
spręsta valdžios klausimas.

SMITH’AS ATSAKĖ Į PRI
METIMĄ JAM SOCIA

LIZMO

Nuteistas* i iiri|
pil. Kiršteinaf padavė pre- 

UĄ, kuriame 
s mokslo

Paskutiniuoju laiku ėjo 
smarki kova Rykovo su Sta
linu bei jų šalininkų. Ry- 
kovas buvo jau gavęs dviems 
mėnesiams “stfostogų.” Ta
čiau, nesulaukęs galo vaka- 
cijų, Bykovas sugrįžo prie 
pareigų.

Tatai yra skaitoma Ryko
vo ir jo šalininkų nugalėji
mu, kurie Rykovą rado rei
kalinga tučtuojau pašaukti 
Maskvon.

Kad taip yra, rodo Rvko- 
vo kalbos. Taip Zaporožjoj 
jis pasakė:^
“Susirinkimuose mūsų (ko

munistų kalbos ■ barbariš
kos ir liaudžiai nesupranta
mos. Diena po dienos mes 
tebekartojame tą patį. Tas 
vienodumas ir nuobodulis 
yra pasekmė1 to, kad susi
rinkimuose nėra priešinin-

Tūkstančiai žmonių triukšmin- 
mingai sveikino savo “next 
prezidentą” ir brukosi, kad 
tik patekti arčiau prie jo ir 
jį pasveikinti.

Trečiadieny, spalių 24 d., 
nuo anksto ryto, Bdstono 
mieste, prasidėjo nepapras 
judėjimas. Žmonės būriais 
lig į kokius atlaidus, ėjo pa
matyti, pasiklausyti žmo
gaus apie kurį šiandien vi 
sas pasaulis žino ir kalba. 
Daug žmonių,4 iš anksto ry
to, nuėjo į Bollon Areną ir 
užėmę sėdynes, laukė 9 vai. 
vakaro. Daug kas 
su savim pietus ir 
nę, Gub. Smith 
traukinys pribuvo
Station 3:45 vai. po pietų. 
Apie pusę milijono žmonių 
laukė ant gatvių pravažiuo
jant- “our next prezident 
gub. Smith. • Iš ofisų mes
dami visokių spalvų popie- 
ras apvainikavo namus, e-

nusinešė 
vakarie- 
specialis 
į South

priėmimas padarė didelį 
pūdį į gub. Smith.

Gub. Smith savo kalbe 
palietė ir sukritikavo 1 
blikom} “prosperity,” a, 
pač jis gražiai sukritikĄ 
Hoover’io primetimą jafl 
“socializmo.”

Nepamiršo 
skandalo, kur republikol 
biauriai suštepę, prohįhi 
jos ir darbininkų klausiusį

Taip tai Bostonas pra 
do spalių 24 d. Nors h 
na nebuvo koki šventė, 
po pietį} tur būt mažai 
ir dirbo. ♦

Daug republikonų ir 
ruoklių virto demokratą 
po šios gub. Smith’o k 
pasakytos Arenoj.

Taipgi daug įžymių 
nių, kaip' tai Senatorių 
Norris, viešai pareiškė, 
jie nors per daug metų 
vo republikonas, šiais h

ir

tais balsuosiu už Smith,-p

York’e kur Smith

prezidentui teokratinę val
džią. Be to, buvęs pasiūly
mas atiduoti valdžią prezi
dentui dešimčiai metų. Šiaip 
seimas ir senatas tereikia 
sušaukti apie 1^30 m. spalių 
mėn. Tuo laku turi valdyti 
prez. Pilsudskis-

Laikraštis pastebi, kad to
kios permainos yra “įvadas 
carizmo Lenkijoj.”

. ...--.
TREMIA

Vilniaus Vaivados įsaky
mu tremiamas iš Vilniaus 
lietuvis Jonas Lukošius, ku
ris verčiasi laikraščių par
davinėjimu. Iš karto buvo 
paskirtas laikas išvažiuoti 
iki spalių mėn. 1 d., bet pa
prašius, miesto storastija 
prailgino išvažiavimą iki
spalių mėn. 15 d. Tremia- tiniuoju laiku pradėjo rašy
mas p. J. Lukošius versda- ti apie tariamuosius lenkų 
masis ląikraščių pardavinė- dvarų padegimus nepriklau- 
jimu užlaiko motyną 65 me- somoj Lietuvoj. “Gazeta 
tų ir dvi seseles. Trėmimo Gdanską” priskaito net 13 
priežastis — žalingas vals- lenkų dvarų, kurie neva lie- 
tvbei ir pavojingas viešajai tuvių sudeginti. Visos šios 
tvarkai. žinios yra piktas Šmeižtas.

savo kalboje kritikavo Hoo
verio kalbą New Yorke. Jis 
priminė buv. prezidentą 
Roosevelt, buv. New York’o 
valstijos senatorių Hughes, 
buv. gub. Miller, Yriung ir 
kitus, kurie irgi stovėjo <už 
tai, kad vandens jėgos būtų 
suvalstybintos ir atsakyda
mas į Hoover’io kalbą klau
sia, ar Hoover’is ir juos 
skaito socialistais ? Šimtai 
tūkstančių žmonių, kurie 
buvo Arenoj, Simphony 
Hali ir Mechanics Bldg. 
triukšmingai plojo ir juo
kėsi iš tokios naivios Hoo
ver’io kalbos, už primetimą 
Smith’ui socializmo.

Latvijos seimo rinkimų 
rezultatai

LENKŲ ŠMEIŽTAI

Lenkų laikraščiai pasku-

KALINIŲ BADAVIMAS

Varšuva. — Šv. Krvžiaus 
kalėjime (Kielcų vaivadija) 
jau apie savaitę badauja 500 
kalinių. Būdami visiškai 
bejėgiai nors šiuo būdu kali
niai remia savo reikalavi
mus pagerinti labai sunkias 
to kalėjimo gyvenimo, sąly
gas. Valdžia nutarė pasii' 
ti gydytojų ir: 
rie,yarupy;
jankius, ^ątsįs^kąnčius'.i 
bet kokį valgį.*

kuriomis važiavo gub. Al 
Smith, jo žmona ir dukterys 
ir kiti palydovai.

Bostone begalo populerns 
yra buv. miesto majoras 
Curley. Jis vadovavo paro
dai. Minia ir jam nepagai
lėjo ovacijų.

Taigi tokio triukšmingo 
ir gausaus patikimo ir pri
ėmimo dar nebuvo buvę, 
kaip kad priėmė gtib. Al 
Smith. Bostone.

Minia sveikino ir rėkė vi
sokiais’ balsais. Nuo susi
grūdimo ne vienas liko su
žeistas.

500 policistų negalėjo su
valdyti minios ir palaikyti 
Tvarką.

Ne tik Boston Arena bu
vo pilna žmonių, bet pilnos 

ir nepriklausomi socialistai, gatvės, pilnos Simphony ir 
Iš Latgali jos kelių rajonų 

rezultatų dar negauta, de’ 
ko nurodyta sudėtis gali pa
kitėti. . '

Anglija paskelbė 
' SLAPTĄ SUTARTI 

SU PRANCŪZU A
Londonas. — Anglijos už-| 

sienių ministerija paskelbė 
viešai slaptą sutartu kurią 
kituomet yra padarius su 
Prancūzija karo laivvnų rei
kale. j
'‘Šią-sutartį privertė pa
skelbti Jųngt. Valstijos.

Einant sutarties nustaty-

d. Smith’o šalininkų 
čius žymiai auga ir ga 
daiktas kad jis tą die 
šluosi šalį — bus iš 
prezidentu.

KAMPANIJOS BIGOTUS 

ATAKAVO

Žydę rabinas Wise p 
yrius tuos, kurie dėl 
religijos nusistatė prieš

Mažumos 2-3 ' 
Nukentė

jo centro partijos dešiniojo ! 
sparno naudai. Lietuviai 
savo atstovo į seimą nepra
vedė. Buvusiam seime lie
tuvių atstovo taip paWebu- 
vo. Bendras jėgų pasiskirs
tymas kairėj ir dešinėj ne
pakitėjo. Pakitėjo tik gru- 
piruotė kairėje, kur, be so
cialdemokratų, dabar figū
ruoja dar profsąjungininkai

Ryga. X. 9. (Elta). Pre
liminariniais rinkimų davi
niais, išrinkto seimo sudėtis 
bus»tokia: socialdemokratai 
turės 26-27 vietas- (buvu
siam seime turėjo 31), kai
rieji profsąjungininkai (ko
munistai) — 5, (buvusiam 
neturėjo nė vieno), nepri
klausomieji socialistai — 2 
(buv. neturėjo), ūkininkų 
sąjunga — 16-17 (16), vo
kiečiai — 6 (5), krikščionių 
sąjunga — 4 (2), namų sa
vininkai — 2 (1), smulkio
ji ūkininkai — 4 (3), Lat
gali jos krikščionys—5-6 (4), 
žydai — 5 (5), rusai
(5), lenkai — 2 (2), latvių 

2 
(3 ) į 1 demokratiūisf joėntrgs- - 

Mussolini bijo karaliaus >tsjba. kaip SSSR kominte \ dėiftokg 1-

Pereitą pirmadieny, 
phony Hali, kalbėjo 
miausias žj’dų rabinas 
phen S. Wise iš 
York’o. Jis savo ,ka
pasmerkė visus bigotus, ku
rie šmeižia gub. Smith’ą dei 
jo religijos.

Rabino Wrie klausėsi 
000 žmonių.

SEN. NORRIS IŠĖJO US

SMITH g

. Portland, Ore. —'Šen. C 
Norris, Progresyvis rėpi 
bl ikonas iš Nebraska, p! 
reiškė neabejotiną nusist 
tymą už gub. Smith’ą Deiri 
kratij^partijos kandidatę

! ^įoėAšroritis ! Nori-iė' pai 
' dįittK Jš'tfnfe.SmflŽI

neremsiąs
nusistatvino“ prieš vand< 
jegų’silv«MtWW ir <1 
ninku reikalus* •

------ H---
NAUJA AUTOBUSŲ

;)f. ,v)r LINUA

Mechanics svetainės.
Boston Arenoj atidarė 

masinį susirinkimą ir pasa
kė turiningą prakalbą buv. 
prez. Woodrow Wilson duk
tė p-nia Sayre. Ji prisimi
nė Wilsono žodžius apie 

' Smith ;
i

u

1

*4 n

1 Vilniaus ir Rūdziškių. n

1 - i
I -

J^jnifoi -ūkirtilikadJtt- i3i ). 
’ 6r^šcįMrr^lkewre»)/lIgmpčs r 3 o

i'A;' įpėdinio

tautinis*.susivienijimas .m/>
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i i I : • ’ i

J h ■■ r.

5-6utare pasių?- 
feldšerių, 161- 

ąlgydintų badai-

. 1 ■ ..... . „

Atsistatydinsiąs Italijos 
Karalius

>-■ i r roti _ i
H

<1

>i.(- 1 > ■
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BUDELIS VILNIUJE j
Šiomis dienomis atvyksiąs 

, Vilniun pirmą kartą bude
lis, kuris pakarsiąs ėinomąjį 
banditą > Aziulevičių, kuris 

Jaavp taiku išžudęs Maslows- 
i kiųišrimvną 

ravo. J -
netoli Lentva

ri.; .iii / l

ltai) joj pasklido , sensaci- 
nės žinios. Laikraščiai pra
neša, kad Italijos karalius 
atsistatydinsiąs po to, kai 
bus paisrašvta dekretas apie 
parlamento paleidimą,.

J o vietą užims fašistų, ta-

nas. '
Mussolini dedąs pastangų’ 

kad karaliumi nebūtų pa
skelbtas įpėdinis Umberto, 
kuris yra fašizmo ir Musso
lini įvestos- tvarkos prieši
ninkas. Karaliumi būsiąs 
paskelbtas Apulijos gerco- 
gas.

vięną. ~
Charakteringa, kad so-

čialdemokratai mažumiečiai |tais7 punktais Prancija turė
jo remti Anglijos karo lai* 
vypo žygius, ;! gi pastaroji 
Pranei jort;ginklavimąsi saus- 
žemy. J

(Skujenieko grupe) prara
do visus 4 savo mandatus. 
Taip pat .prarado savo 3 
mandatus f jakurių .No-

-------------j ..

Kada perstatė gubernato
rių Sįnith’ą tai minia triūk 
mingai plojo ir sveikino 
per 12 minutų be sustojim 
Didžiulis benas :'bandė nu
stelbti minios riksmą; bet 
veltui.

Taip pat daug i oMaci; 
sukėlė įr p-niai Smitifi. *>’.f;

Nepasigailėjo iri kitiems 
Demokratų partijOs kandrii u 
datams Senę * Watah<įr gfen<- (Artimiausiu laitai 
Cole, kūrib tą vakarą irfei? «ią sfaiifičioti autebužaH 
kalbėjot

:š-

v.
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i ( j/l . I . l ; 1ĮVAIRIOS KNYGOS , ’
TRAGEDIJA.

5 m. pradžioje Besmęr- 
į; kaime, Čekiškės vai. į- 

:o Bakanauskaitės ves- 
’es at-

demąrklifiijos. prie pat len
kų sargybos buto, kur įka
sė 
ant 
ras
mėn. 25 d. visiems išsikraus-

• v 
nrs

Šeduvą. pėliaį pavasario 
iįūčių vėlai įsėtas vasarojus 
matomai neprinoks, nes kad 
ir šiltas oras, bet perdaug 
drėgnas. Rugius, dauguma 
ūkininkų jau įsėjo. Rugsė
jo 13 d. turguje liž sėklinius 
rugius mokėjo 35 lt centne
riui^, Kainą aukota, bet ma
žai vįftieą,' kad

• RETAS ĄTfJITIKIMAS
IX. į9, 20 ir 21 d. Kabe

lių kaimui, M ar j onavps dv. 
girdėjo gegutes kukuojant. 
Nė seni žmonės tękio atsiti
kimo nepamena.

<

vienas svečių A. Mikne- 
ičius žodis po žodžio, susi- 

vo su Bakanauskais ir 
pyktis ir koliotis. Bet 

reit nusiramino. Po to 
uknevičius bešokdamas nu

buvo ant grindų ir svečiai

os-‘pi
liečiams pereiti demarklini- 
įa klinčių nedaro.

ė - • l.

te

.pradėjo juoktis, kvatotis is 
[jo. Miknevičius supyko, iš
sirengė važiuoti namo ir dar 
?paprašė griežikus, kad ji 
palydėtų su maršu. Bet 
piršliui nepatiko, kad Mik- 
Jdevičius ir K. Astrauskas 
ętaip iškilmingai išlydimi, jis 
'pradėjo atkalbinūt nuo grie- 
^ano: — ką jūs tiems šun
bajoriams esą griežiate. Dėl 
to ir susibarė, bardamiesi 
išejb laukan, laukt* atsirado 
daugiau svečiu ir kilo mus- 
"tynęs- Mušėsi kam su kuo 
bML*

papuolė —■■ botagu, skamba- 
basliais, kuolais.. . Po 
triukšmingų muštynių 

rasta kieme sunkiai sužeis
tas. piršlys ir kluone — A. 
■Miknevičius, kuriuodu abu 
Rytojaus dieną mirė. Gal- 
Voje buvo padaryta sunkios 
-žaizdos — sutriuškinti net 
:vįetomis kaulai. Bet čia tu 
vestuvių — svaigalų, šokiu 
ir barnių pasėkos ne visos: 

ptvni vestuvių dalyviai, jų 
e ir smarkiu šokėju bū-* * . wL atsidūrė kaltinamųjų 

Jų penkis — K. As- 
faruską, VI. Bakanauską, Z. 
Bakanaiiską. Ar. Bakanaus
ką ir Br. Makauską Apyg. 

’Tęįsmas nubaudė po dvejus 
metus s. d. kalėjimo. Kal
tinamuosius gynė penki ap- 
gjmėjai, jų tarpe,trys pri- 
.šiČkusieji advokatai.

p, ---------
IŠKIRTO LENKAMS ŠPOSĄ

-Prieš kuri laiką demark- 
linijos I-jo rajono Spemrli- 

fniukų sargybos bare, I.eipū- 
nų. kaime, ant perleidžiamo
jo punkto per demarkliniją 
-.lenkų kareiviai buvo įkasę 
■stulpus ir padarę vartus.

Šiomis dienomis nežinia 
ksfe tūos stulpus iškasė ir su 
visais vartais pernešė nuo

' «• * A

MELIEŠIŠKIAI (Vadok
lių valse.) Žmonės laukė 
nors sausesnių rudens. Bet 
lietus nenustojo liję ir tiek. 
Mirksta pasėti ingiai, tebe- 
geltonuoja žieminiai kvie
čiai; miežiai žali, žiemą gal 
pribręs. Bulvių kasti nega
lima, nes visos dirvos pilnos 
vandens. Kad kieno ir būt 
kas nupiauta, negali suvežti, 
nesulaukia giedresnių dienų. 
Keliai nebepavažiuojami.

PASIRODĖ ŽIEMA
Žeimely X. 1 d. apie 7 vai. 

iškrito pirmieji snieguliai. 
X. 2 J. apie 21 vai. iškrito 
jų jau daugiau, kad net sto
gai baltavo nuo sniego. Gi 
3 d. iš ryto buvo stiprokai 
pašalę. Žmonės tokiais reiš
kiniais labai susirūpinę. La
bai daug prilijus, dirvos šla
pios. nesudirbtos ir neįsėti 
žiemkenčiai javai.

nes pačiųi riigių derlius ne- 
jįidelis. - Iš vasarojaus ne
daug besitikima grūdų su

laukti.
C s

• Sėjos sezone šįnąet jaučia
si didelis trūkumas trąšų, 

nes vietos Smulk. Kred. 
Bankas, kurs apie 90 nuo
šimčių ūkininkų aprūpinda
vo, Šįmet dėl blogo derliaus 
laikėsi atsargiai, parsisiųs
dindamas tik du trečdaliu 
seniau atvežamo kiekio. To
dėl privačiai pirkliai—žyde
liai naudojasi, imdami iki 
22 lt. maišeliui zuperio. Čia 
žinoma, kalti patys ūkinin
kai, kurie iki paskutinių 
dienų nesirūpina, trąšų pir
kimu ir tuomi suklaidina sa
vo organizacijas, kuomet 
joms tenka užsakyti.

Emilio Portes Gil, naujas kon
greso išrinktas provūionalin Mek
sikos prezidentu, kuris gruodžio 
1 d. užims ofisą.

KIEK KILOMETRŲ PRA
VAŽIAVO TRAUKINIAI
Nuo 1925 m. iki«š. m. mū

sų geležinkelių keleiviniai 
traukiniai pravažiavo 876,- 
>542,429 kilometrus. Šiemet 
pravažiavo 156,000,000 kilo- 
metrų.

DAUG RIEŠUTŲ 
‘‘^Vištyčio giriose šiais me

telis labai daug yra riešutų. 
9&nonės nuo 10 kilometrų 

važiuoja į tas girias pasirie- 
šutauti. Gyvenantieji ar
čiau girios turi kai kas pri
sirinkę po 3 ir daugiau cent
neri} riešutų. Vienas žmo
gus riešutaudamas 4 valan
das gali pririnkti tiek, kad 
pats nepakeltų savo maiše
lio ant pečių. Virbalyje gor
čių riešutų parduoda už 1 
litą. Kurie atsimena, tai sa
ko, kad 45 metai, kaip buvo 
tiek daug riešutų.

Pasitaiko, kad vienoje kir
kėje randama vienuolika su
lipusių, suaugusių, sveiki}, 
didelių riešutų šeiminiai

ūki- 
blo-

»

/•J-

I E T MftiSA’
Per HAMBURGĄ 
Su Douūl^fiaiš T&Ivais- AM

Ii h 
gūžio, Birželio ir Spalių mėne- 
siafaik Išleido kun. K. Ai. ''Va
gys.---------------------- -----------------!

• Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėžatis Kristaus. » Vaidinimas 
įų gailis l_r_^r_4—>—'

• .Dangaus Ka^lienė-y-Sąriu- 
ko Kun. M.'Gavalevičius;’ ;be 
apdarų 75 centai, su apdarais L00

Legendos ir/ Pasakojimai a- / 
nie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V.' KuliRaūskaS ——50c.

žmogus' ir Gyvbblys. Para- ‘ 1 
šė kun. P. Bučys----- --------------30c.

Elementprius ir Vaiki) Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ________________________25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio--------------- 10a

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis___________________10e.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B._________________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas.______________ 5c.

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

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

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. --------------------------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Verte
J. Gerutis ________________ 40c.

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, Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _____ J________ _________ 35c.

iI f 

į Mandagumas—įvairūs pata
rimai, užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyyeni- 
ine^ PafaSS Kun. A. StaniiŪdy- 1 
BftK... ....... i--- į,į, | . , ; ,„,.PQC.

Apie Katalikų . Tikybos Tik-i j 
rybų—pažiniom . tikybos,. ( 
privalumų,’ ypatybių ir tikro
jo kataliko priedbrmSs. Para- U* 
šė Kun. Jėzuitas! Feli&. Cp?eL3Pe,

Tretininkų Jubiliejus 4- 700 ! j : 
metų sukaktuyčms paminėti . 
prašymas Šventi) Pranciškaus 

venuolijų it ’3 vienuolijų įsta-' ‘ 
tai u___________________________8c.

Huckleberry Finnas — labai 
įdomi apysaka-------------------- 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas_________ '

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

Auksinio Obuolio Ristorija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva..—................50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _________45c.

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis_____ 45c.

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

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis._____75c.

Marijos Mėnuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėneąio die- 

i nai apie Marijos gyvehimą.
Surinko kun. M. J. D-as__ '....35c'.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis----------------75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dabušis _____ ___10c.

Gerumas—apfašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L._________15c.

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

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

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas. — Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas ______ 1_________50c.

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina -_____________50c.

Aritmetikos Uždavinynas....25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui_________50c.•

Petriukas—laiškai vieno vai
delio. Vertė S. Rakauskas____ 15c.
r *
Bolševizmas—Kas tai yra bol

ševizmas ir jo vykdymas Rusi
oj--------------------------------------------15c.

'jį Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gfcidomisf Supaisė Matas Gri
gonis _________________________ 50c.

-Laimė ■■— (poema). Parašė 
Vaitkus yr__ ;_____ ;------------- ^Oe.

i'Mūsų Tikėjimas—Išaiškini- 
mas pagrirfd^ mūšų Hkėjim<&r£ČJ 
Vertė Jpjias. Mc. $irvint|_-

' Bitininkai BktsSR 1 
ronhn“„JWi?!’:.—r—

M<Ąįj
Ėmęs ir_Kalbėk: Dėklą 

$OS, .Monobgafcfe rDtafajaiA j ( 
Išrašė Juoa?,X. Kpvaf.------30c.

trksmai— Vertė
—1C* 

os Stacijos.—Su-

15c.
/

Okupuotoje Lietuvoje ___ >
UŽDARĖ RUSŲ GIMNAZIJĄ jo-Šaminio mokyklon, kuri 

VILEIKOJ yra vos už 2 kini. Rugsėjo
Vilnius. Mokyklų valdžios 2 dieną susirinkę tėvai pa- 

parėdymu šiomis dienomis reikalavo mokinti lietuviš- 
buvo uždaryta rusų gimna- kai, bet lenkt} mokytojas J. 
zija Vileikoj. Kaipo uždą- Brzežeękis atsisakė ir pata

PLUKIŲ kai kurie 
įlinkai pasiryžę laukti 
gų metų, nes dabar kiekvie
ną sekmadienį čia pas vie
ną, čia pas kitų, taip besi
tardami, beraudodami ištuš
tina po penkias bačkas “ša- 
marlako” ir sudoroja porą 
paršų, būk tai Dievuk “ant 
ankos,” kad gelbėti} nuo 
blogų metų.

rymo priežastį lenkai pa
duoda tariamąją mokytoju 
kvalifikacijų štokų ir žema 
mokyklos laipsnį.

rė kreiptis pas inspektorių, 
kad duotų tokį mokytoją, 
kuris galėtų mokinti lietu
viškai I ir II skyriuos. Tik 
kažin ar krustels mūsų tė
veliai į šį darbelį, kad pa
rodžius, jog jiems rūpi savo 
vaikų likimas. Kad prie bu
teliuko ar kita ko, tai tikrai, 
nprs kažin ‘k’dkfš’ pavojūs 
būtų, o vistiek pasiekti}, bet 
kaip reikalauti savos kalbos, 
tai nėra nei skatiko, bijoma
si, nes tuoj girdi reiks atsi
durti posterunke. Vis tai 
tamsumas ir nemokėjimas 
savo teisių ginti. Kol gy
vavo lietuviška mokykla, tai 
buvo šiokia tokia vienybe ir 
tarpe sodžiaus tėvų, bet ją 
uždarius, pradėjo vienas ant 
antro šnairuoti ir jokiu bū
du negali susitarti dėl savo 
vaikelių pamokymo lietuviš
kai.

PREZIDENTAS NEATVA
ŽIAVO

Vilnius- Šiemet lenkų spau
da gavo keletu, kartų skelbti 
apie Prezidento atvykimų. 
Buvo bent kelis kartus ra
šyta, kad Prezidentas atvyk
siąs į parodų — neatvyko. 
Vėl prieš keletu dienų buvo 
pranešta, kad. atvyksiąs 15 
pešt, pulko šventėn, bet da
bar paaiškėjo, kad ir šiuo 
žygiu neatvažiuosiąs.

VILKŲ DARBAI PANEVĖ- 
;C ŽIO APSKRITYJE 
^-Ramygalos vai., Daniūnu 
sd. ganyklose rugpiūčio mėn. 
31 d. vilkas sudraskė kume
liuką. Bartkūųų sd. ganyk
lose tą pačią dieną vilkas 
taip pat papiovė kumeliuką. 
•Jotainių sd. nigpiūčio mėn. 
pabaigoje iš nakties atrado 
papiauta dešimtį avių, ku
rios buvo laikomos miške.

Subačiaus vi-, Patrakių 
sd. 1928 m. liepos mėli. 14 
d. vilkas papiovė vieno ūki
ninko arklį. Liepos mėn. 
15 d. padarė vilkų medžiok
lę. kurioje nušovė vieną jau
nikli vilką: senis vilkas pa
būgo.

Vadoklių vai., Šilų apy
linkėje šią vasarą vilkai pa
piovė du kumeliuku ir ap
draskė vieną seną arklį.

Velžio vi., Dubų sd. rug
sėjo mėn. iš 8 į 9 d. naktį 
vilkai papiovė vieną kume
liuką. Kabelių sd. ganyklo
je birželio mėn. vilkas su
draskė jauniklį kumeliuką. 
Kitą naktį ganyklose buvo 
užpuolęs arklius, bet nakti
goniai atginė. Oksų sd. miš
ke rugpiūčio mėn. viduryje 
vilkas papiovė keletą avių, 

irūs vnk. rugsėjo mėn. 
<7F-8 d. naktį vilkas sudvas- 

/ jke tięnų metų karvytę. Pa- 

Jjliovęs dv.. miške vilkas pa- 
pitAė penkias aveles. Pa- 
Jjįipįlžįų , sd. šiemet vilkas 

dažnai pasirodydavo ir -ne- 
llftiža. žalos pridaiydavo, 
pav.j,. rugpiūčio mėn. ap- 
(Irank? arklį. Preidžių sd. 
ganykloje liepos mėn. vilkas 
apdrąske dveigį kumelį:

NUGRIUVO ALPIŲ 
VIRŠŪNĖ

Spalių mėn. 2 d. ties Bel- 
linzona nugriuvo kalno 
Monte Arbino viršūne. Mil
žiniška akmenų lavina su 
nepaprastu bildesiu griuvo į 
gretimų slėnį ir apdengė jį 
100 metrų gylio ir 2y2 kva
dratinių kilometrų ploto 
sluoksniu. Užgriauta apie 
20 namų. Griuvimas jau se
niau buvo numatytas ir ta 
dalis Alpių buvo evakuota. 
Ar esama žmonių aukų — 
dar nežinoma.

Kaunas. — Užsienių rei
kalų ministerijos direkto
rius ir įgaliotas ministeris 
Čekoslovakijoj dr. Zaunius 
Respublikos Prezidento ak
tu paskirtas ministerijos ge
neraliniu sekretorium. Dr. 
Zaunius kartu pasilieka įga
liotu ministeriu Čekoslova. 
kijoj.

PAŠAMINŪ, Švenčionių 
valse. Ilgai gyvavus mūsų 
lietuviška mokykla pernai 
retorsijų laiku buvo uždary
ta. Mokyklų uždarius vai
kai buvo verčiami lankyti 
lenkų mokyklų. Taigi ir šie- 
įmet negavus lietuviškos 
mokyklos, lietuvių vaikai 
tapo priversti lankyti lenkiš
ką mokyklų, kurioje nėra nė 
vienos pamokos lietuviškai. 
Čia ir pačių tėvų daug esa
ma kaltės, nes norint gali
ma buvo vaikai leisti Nau-

REMONTUOJA
Šiuo metu remontuojama 

Vilniaus bazilika ir Aušros 
Vartų koplyčia. Remontas 
užtruksiąs abiejose bažny
čiose ilgesnį laika. Laike 
remontą vi mo Aušros Vartų 
koplyčioje pamaldos nelai
komos.

TEATRAI
GUinkingas Vyras—2 aktą 

’komdija; parašė S. Tarvydas 25d. ■" ' "

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas----------------------------- 25a

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

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis.____________ 40c.

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

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas --------------------------------------- 30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.----------------10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas__________ 10c.

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

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

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

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

(

MALDAKNYGfiS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto- 
įuodes (prastais minkš- 

;__ 50c

/.

ra

f

SoutK Bogton, Mm

« 
t
Į

ii'Nėw‘Y«rk’o į 
Lu J Kauną ir atgal 

trečia klesa 
(Karo taksai atskirai)

tfnb K<w. P.
I&43,Si 
losGe- I

apdrąske dveigį . Kumelį: 
SigpiAč?o mėti. d. tame 

it sodžiuje knmeliu-
ap- 
nib

affls JHcsū Alto

s (geresnes, mink*
* )__ GimS____ 85c.

ioAlto 
os vir-
_____ $1.00

Avimas , . i. /' 
Ąsose,

■

•>.T

Tcėluloidos
li&is, su kryfellul-------1

■" »

I •

H '

igus- persiunčia greitai ir
r -J 

ui leidimų ir.kjtų-zn- 
■m^ąjų kreipkitės pa^ų 

American line1 ■ 11?> / 
I Statė Strcrt Boston
- -:;? '

<ą papjovė, o kitą taip 
draskė, kad tas net nikus 
dvėsė

Seliaia)
Mažas Naujas lėdo Alto

rius—baltos (celuloidos virže-
______ ________1.00
r - • ,
Ąjas Aukso Alto

.. jfifr 

.* • ' *1 mj.
sdami’užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

366 Went Broadway
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Katalikams Naujienos

The COACH

*585

Mo-

Co.,

i
v

t.jf-

karų. 0 dabar tik viena Chevro

let tokį skaitlių išpardavė ir vos 

tik į dešimt mėnesių! Ir priėmi

mų išlaimėjo dėlto kad Didesnis 
ir Geresins Chevrolet turi tokius 
aukštos vertes prietaisus, gražu
mus, patogumus ir išdirbimus 
kurių, daugumas, perkant karą 
to ieško.

Lijrht Deli ver.v....
(Chasnis onln) 375

Ateik! Pasižiūrėk ir pavažinėk 
kare kuris yra metų didžiausias 
pasisekimas!

Z-
■

r,*-.
V žmonių

Šiuos
Nuo dienos paskelbimo kas kart 
išgarsinimas didėja ūmai. Mili
jonas naujų pirkėjų nuo sausio 
1-mos!

Cc.,

rtility Truck........
(Chax»is only) *520

The Imperini
Landau... ...........-.715

— toks yra reginys rekordo Di
desnio ir Geresnio Chevrolet, ku
ris šiandiena yra tautos pirmas 
pasirinkimas dėl 1928.

Iš visų automobilių dirbtuvių y- 
ra tik aštuonios išdirbystės ku
rios per visą savo būvį išleido 

apie milijoną arba kiek daugiau

Th< Touring $ 
<>r Ks>:idster........... 495

*595Coupe...................

77ic4-Door

T/tc Convertilde $
S|>ort Cabriolet... 695

-i j k h u

Retai katras žmogus ’ne-‘ tepalais, ar kūnas drabu 
norėtų pasakyti, kad jis my- žia i s. : “

Tokių lūpomis
i

liDievą.
mylėtojų' yra labai daug, bet 
ar daug rasime, tikrųjų mv-

•F* •i’ f> ') lėtojųi Iš kur galima
■ z. - • -. • .

■*

žinti ’' ar ‘ mėš1 tik^aį^ Dievą 
mylinte,: f u j ? ; > 1 > • •;?»- ■< s t

Visų pirma; rh^lėtojas iiO- 
ri, visuomet būtį drauge; su- 
numylėtu, turi jų pasiilgti. 
Atskirk kūdikį nuo motinos 
ir žiūrėk, kaip jis jos ieško, 
šaukia ir kiek priverkia, kol 
ją suranda. Įsidomėk, kaip 
elgiasi pora sužiedotinių, 
kaip visuomet draugauja, o 
jei tenka jiems kokiam lai
kui persiskirti, kiek ten il
gesio, laiškų! Kad ir jie
du persiskyrę, bet mintys vi
suomet suvienytos. Jei iš- 
tremsi patrijotą iš tėvynės, 
žiūrėk, kaip jos pasiilgsta, 
nuolatos apie ją mąsto ir jos 
labui darbuojasi. Taip pat 
turėtų elgtis ir Dievo mylė
tojas: trokšti visuomet su 
Juom būti ir Jo pasiilgti. 
“O, vargas man, — šaukia 
Dovvdas, — kad mano iš- 
trėmimas pasiilgino!” Kiek 
vienas tikras Dievo mylėto
jas turėtų taip jaustis ir 
trokšti visados būti su Die-

7 i

vu, ar šiame, ar būsiamame 
gyvenime.

Mylintysis visuomet nori 
patikti numylėtam. Ir vei- 

puošia, ir geriausiais _ 
drabužiais rėdosi, " ir viso- 
kiais būdais stengiasi, kad 
atatikus viens kito pageida
vimus ir troškimus. Jei tas 
daroma žemiškajai meilei 
patenkinti, tai dieviškoji 
meilė, kuri nepalyginamai 
yra augštesnė, turėtų dėti 
daug daugiau pastangų, kad 
patikus tam amžinamjam 
Numylėtiniui—Dievui. Sie
la turėtų daug daugiau puoš
tis dorybėmis, negu veidas

. . f y • : v » '
' . ' ■ ' ‘ i--

Mylintysis nenori įžeis
ti numylėtojo ir vengia vis
ko, kas anam nepatinka. O 
įeiguritenka kartais ijiems 
nesutikti t ir susipykti, žiū
rėk, kįęk ten . rūpesnio, nu
siminimo, kiek pastangų, 
kad vėl kuogreičiausia susi
taikius!: Tos persiskyrimo 
valandos taip karčios, kad 
ir gyventi viens be kito ne
benori.

Ar mes taip pat jaučia
mės, kuomet Dievą įžeidžia
me, Ar mums kartų gyven
ti, kuomet pasijuntame neb- 
tekę Dievo malonės ? Ar 
kuogreičiausia .skubinamės 
vėl su Juom _ susitaikinti ? 
Ar graužiamės savo, širdyje, 
kad nuo Dievo nutolome ir 
neapkenčiame to, kas mus 
nou Jo atskyrė, t. y. nuodė- 
nuo Jo atskyrė, t. y. nuodė- 
sų širdis dega tikrąja Die
vo meile ir nors silpni ir 
klaidingi, vis tik esame Die
vo vaikai.

Bet jei nusidėję nepaiso
me ir gulime nuodėmėje per 
savaites, mėnesius, o gal ir 
metus, tai mumyse nėra Die
vo meilės, nes nuodėmė 
mums už Dievą brangesnė. 
Bereikalo toks žmogus saky
tų, kad jis myli Dievą. 
Nieks jam netikės, ir jis 
pats žino, kad meluoja.

Mylintysis, pagalios labai 
interesuojasi numylėtojo 
reikalais ir sumanymais. 
Nori įspėti jo siekimus ir 
norus, ir juos Įvykinti. Ir 
mes privalome susidomėti 
Dievo valia ir įsakymais ir 
juos pildyti, jei norime va
dintis tikrais Dievo mylėto
jais. Čia kaip tiktai tinka 
Kristaus žodžiai: “Ne kiek
vienas. kuris sako: Viešpa
tie, Viešpatie! ineis Į Dan
gaus karalystę, bet kuris 
pildo valią mano Tėvo, kurs 
yra danguose, tas nueis Į 
Dangaus Karalystę.”

U
»

Turęjo Jonelis katytę rainą.
Kalytė išdidus pakėlė-Vainą.

Pryks, dryks smailanagė!
Na, ką gi; ; 
Jonelis tik grimikšt — ir gana.

• . Bet dar nesibaigia daina. E
Turėjo Onelė nedorėlį žirni 
Gagenis papyko, kam gjy dĮ< jr

Tik captus — pį npt 
Onelė jam — puodu 
tik kiunkš!—te pikčiurna gagenis žin 

Bet čia dar nęgalas dainos...
Turėjo patelė gražaus kailio patiną, 
o ta — svetimą prisipratino.

Ir tuoj vėl kraujai, vėl peštynės. 
Sutinęs ,i ,
anuos ieško senis, gidzena mišku*“-*1' 

Ir dainą pabaigt čia sunku.
Adomai, mūs protėvi, meldžiam visi : 

' ko mūs nepaguodi, beširdis esi? . 7 
Kada žvėrys* žmonės baigs vainą nelabą ? 
Adomas senelis'atsakė: 
Sugulę į grabą.

(“Ūkininkas”)

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 SIOS KINIJOS?

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestras, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

KATALIKAI IR .ŽMONIJOS kriminalį gimdymų vengimą 
nepasiekia tikslo, tai reikia 
stengtis surasti protinges
nes bausmes, kurios turėtų 
daugiau ir geresnių pasek
mių. 8. Tarptautiniu ben
dradarbiavimu seksual—pe
dagogų ir gimimų skaičiaus 
pakėlimo politikų ateinan
čiais metais turės būti nu
statyti dėsniai, kuriais bus 
vadovaujamasi mokyklose ir 
sielų ganymo darbe. 9. Ka
talikų vyskupai bus prašo
mi Įsteigti jui^tuvių patari
mo įstaigas ir'jas remti fi
nansiniai. .10.1 Valdžios or
ganai bus pikiui teikti į- 
statvmų globą šeimoms, tu
rinčioms vaikų, teikt ekono
mini palengvinimą turtin
giems vaikais (kaip sumaži
nimas mokesčių, premijos ir 
pašalpos), įsteigti visuome
ninį apdraudimą (tėvų ap
draudimą). Šios valstybi
nės paramos turi būti atbai
giamos savišalpa. Ypatin
gai bus kreipiama dėmesio į 
sudarymą ^tarptautinės gau
sių vaikais šeimų sąjungos. 
Turi būti sistemingai orga
nizuojamas labdaringas iš
eivių aprūpinimas.

IŠSIGIMIMAS
Nesenai Friburge (Švei

carijoj) buvo tarptautinis 
katalikų organizacijų pasi
tarimas žmonių gimimų ma
žėjimui sustabdyti reikalu. 
Kaip to pasitarimo išdava 
yra priimta pagrindiniai 
dėsniai teoretiniam ir prak
tiniam šios problemos iš
sprendimui. 1. Visų šalių 
katalikams uždedama parei
ga sekti visas neomaltusia- 
nizmo pastangas, kad laiku 
būtų galima užkirsti kelią 
tolimesniam jo plitimui; 
bendradarbiauti su Parv- v 
žiaus “Comitė Intemationa- 
Įe pour la Vie et la Famille’ 
(Tarptautinis gyvenimo ir 
šeimos komitetas). 2. Moks
liniam gimimų mažėjimo 
klausimui tirti sudaryta ko
misija iš žymiųjų Įvairių ša
lių profesorių — mokslinin
kų. 3. Į tarptautinius ir 
tautinius kongresus turi bū
ti siunčiami kalbėtojai bei 
referentai. Gimimų mažėji
mo klausimas turi būti 
sprendžiamas vadovaujantis 

Į katalikų pasauliožiūra. 4- 
Gimimų skaičiui padidinti 
metodai nustatyti Įvairiose 

Į šalyse turi būti siunčiami Į 
vyriausią centrą moksliniam 
ir praktiniam ištyrimui. 5. 
Visose šalvse turi būti veda
mas etinis vaikų meilės ir 
jais pasigerėjimo judėjimas. 
Turi būti ruošiamos toje 
srityje paskaitos. 6. Nuodė
mingumas ir gimimų vengi
mo kenksmingumas žmoni- 
iai raštu ir žodžiu turi būti 
dar labiau įrodytas. 7. Ka
dangi menkos diakoniškos 
bausfnčs priemones prieš

Al| prieee f. o. b. Flint, Mich.

Ateik šiandien, pasižiūrėti ši įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką 

tad kuomet atei-site klauskite lietuvio salesmano.

A .» / I
•į* • ijr Z-

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

ARLINGTON: Arlington Anto Co.
450 Massą^husetts Avė.

ATLANTIC: North Qnincy Garage, 151 
Hancock St

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHARLESTOWN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp.. 334 Main St

EAST BOSTON: Warnock-Lynch 
•tors, Ine., 944 Saratoga St

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor 
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & .Tones, Ine., Med- 
ford, Sąuare

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

Adam Ine.

Chevrolet Motor Company
l CENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston 

AVfHORIZiD CHEVUOIITTIEUURS' ■

. NEVVTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasl> EAST MILTON: Alfred Easfr 
ington St

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co<
444 Watertown St

NEVVTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co.

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

MALDEN: Frame Motors, Ine., 144 
Exchange St.

DORCHESTER: Columbla Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Columbla Road 
(Uphams Corner)

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

216 VVashington St.
DEDHAM: Dedham Sąvare Chevrolet 

Company, Washington St.
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine.,

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

Hill Avė.

WEST R0XBURY: Mt Hope
Sales, 1782 Centre St

R0XBURY: Grove Hali Chevrolet C 
458 Blue Hill Avė.

READING: Bal-Don Chevrolet Ine. -
REVERE: North Shore Chevrolet 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: Mt Hope Motor

415 Hyde Park Avė.
WAKEFIELD: Main St, Chevrolet
WALPOLE: Walpole Auto Sįtn.,

19 Stone St.
WALTHAM: Robert G. Pease, In€»

703 Main St , •'
WATERTOWN: Danlels Chevrolet

647 Mt Auburn St 
(WEST NEWT0N: W. J. FnrbnĄ 
50 Davis Avė.)
WINTHROP: Gordon G. Fui 
57 Putnam St

WOBURN: Lynch Motor Sales,
40 IVinn St

KARDINOLO FAULHABE- 
RIO ŽODŽIAI APIE 

MADAS
Bažnyčios kunigaikštis, 

Faulhaberis, pamoksle 
Miuncheno bažnyčioje šiaip 
kalbėjo: “Yrą rūbų mados 
naujos, su skoniu padary
tos, gražios ir drauge dai
lios, tinkamos nešioti Dievo 
vaikams. Yrš kitos mados 
— -neprotingos ir juokingos, 
tačiau nėra blogos; čia turi
ma galvoje skrybėlė, iš po 
kurios nieko nesimato, arba 
siauri rūbai, su kuriais ne
galima vaikščioti, arba plau

DRAUGIJŲ VALDYBĄ 
ADRESAI

885Broadway, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

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

trečią nedėldienj kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietį], 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

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

Prot. Rast. — V. Mickevičius, , 
405 3rd St., So. Boston, Mass.1 

Fin. Raštininkas — M. Šeikia, 
366 Broadway, So. Boston, 

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

Maršalka
393 Fifth St, Sb. Boston, 

Draugija laiko susirinkimus 
antrą nedfildienį kiekvieno 
nėšio, po num. 492 E.- 
St., parapijos salėj, Sep 
Gatvė, South Boston, Mass.
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Prttsburgh, Pa. 
Chieago, IHinois

P. Laučka,

“ESTONIA” _ 
NIA” _ 
UANIA”
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KAINOS 
IŠ KAUNO 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Taksai 

Ekstra

KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

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

Lapkričio-Nov. 15 
Gruodiio-Dec. 4 

____ Gruodžio-Dec. 22 

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALTIC A*“

? 8 BRIDGE STREET 
Union Trifet BĮ d g. , 
315 Sd. Bearborn Street

X IR 18

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Dldžtansdu ir Greičiausiu I 
Vokiečių Garlaiviu I 

C O L B M B Ū 8 
arba kitais Šios linijot I 

laivais ' v .'J
Tik 8 dienos vandeniu -

Puikus 3-čios kieme kamba
riai—tik miegamieji ' 4

Pas bile vietini agentą arba 
65 STATĖ ST„ BOSTON
NORTH GERMAN J

kit kh-fūnras, kurti* Beniau p

žios, kadangi jos paniekina 
moters garbę, kadangi suke
lia geidulius, kadangi nieka
dos jos neturėjo Bažnyčios 
pritarimo, nes neturėdamos 
dailės bei grožio įžeidžia 
kiekvieną padorų žmogų.” 

Rytas”

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — J. Jackevičius,
92 Sawyer Ave.,Dorchester, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
366Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kalisius,
67 G St, South Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldieni kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietą, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
• 539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 

Telephone South Boston 3552-R 
Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas, 

24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkai—J. GlineeHs, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikia, > 
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

VALDYBA
Pirmininkė — Jfeva Marksionė,

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

11 Monks St, S. Boston, Mase. 
Prot. Rast — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St, S. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien( 
29GouldSt, W. Roibury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
105W. 6thSt, S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenft,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio,’ 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj. '

Visais draugijos Tikslais kreipki- 
tės pas protokolų raštininką 
laišku ar telefonu.

--------- :---------------------------------

ŠV. KAZIMIERO B. K, D408
VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkas — Jonas Jaroia, 
\ 225 L St, So. Boston, Mass. .

D. L. K. KEISTUČIO : 
VALDYBOS ANTR

* t* ’ t i 1

Pirmininkas — Mot Versiaekas, '
694 E. 5th St, S. Boston, 

Vice-Pirm. —P6v. Raka, n
95 0 Sl, Soj Boston, Mass.

Prot RaŠt — Ant Mao^jūna^
450 E. 7ti’Št, S. T

Fin. Rašt — Pranas 
<109 Bowen St, S. Boston,

Hdininkas —Andrius
150 H St, South Boi 

Tvarkdaris — Kasys 1
906 E. Broadway, S.

Draugija laiko savo susir
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IR HOOV ERIS
Prezidento rinkimai šie- 
t turi ypatingos svarbos, 
lidu didžiųjų partijų kan- 
atai yra gabūs ir dori 
Ėmės. Jau tas faktas, kad 
net kurkas daugiau bal

noto jų yra užsiregistravę, 
įrodo, kaip labai piliečiai y- 
ra susidomėję šiais rinki
mais. Priešrinkiminė agi- 
tacija yra varoma daug 
^markiau nė kaip kitais me-

tus, nors, jam gubemato- 
riaujant, N. Y. valstijos le-: 
gislatūroje (seime) visuo
met buvo republikonų di
džiuma, jam kaipo demo
kratui priešinga. Hoover’is 
yra inžinierius. Jis gyveno 
ilgus metus Kinijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitose šalyse. 
Didžiajam karui užėjus, jis 
buvo pasiųstas į Belgiją ir 
ten parodė savo gabumus 

tais. Neapykantos, melo ir [kaipo organizatorius ir ad- 
^neižto yra irgi daug dau-1 minis!ratorius. Karui pa- 
giau: mat, prie politinės ne- sibaigus jis buvo pasiųstas 
apykantos prisidėjo dar ir į kitas Europos šalis maitin- 
peliginė neapykanta, neški badaujančius žmones ka- 
■Smith’as yra katalikas. ro nuteriotose šalyse. Bū- 

Republikonų ir demokra-1 damas Prekybos ministeriu, 
tų politikieriai nesnaudžia jis perorganizavo jam pa- 
■jr varo smarkią agitaciją neįvestą ministeriją.
jjk tarp “amerikonų,” bet LyginantSmith’oirHoo- 

tąip^“foreineriii.” ši a-Įver’io karjeras tenka'pasa- 
gįtacija toli gražu ne visuo-Įkyti, kad H. gerai atlikdavo 
met yra sąžininga. Agita- 

. tūriams rūpi pirmoj eilėj ne 
tiesa, bet rūpi surinkti kuo- 
jaugiausiai balsai savo par
tijos kandidatui.

r*- ,
Į į r

Ii ••Neįfejj^uvjęl kalba, būk 
puritepfS sąvę; laiku buvę 
užgynę, ir tai civiliais įsta
tymais, net 1 savo tikrą pa-

■ - X • • •■ * • ''
čią pabučiuoti sekmadienį ir 
smarkiai nusikaltę]
bauzdavę. ’* 
spręsti/ar'fai tieaa, ar ne”,

nų sekmadienis būdavo liū
dnas Ir sloginantis. .Pasi
linksminimai ir sportas bu
vo uždrausta. Puritonų dva
sios liekanos yra dar užsili- 
kusios Naujos Anglijos įs
tatymuose. Dar* ir šiandien 
įebekovojama dėl sekmadie
nių sporto, krutamu pa
veikslų ir kitokių nekaltų 
pasilinksminimų.

Šiemet Massachusetts val
stijoj draug su prezidento, 
gubernatoriaus ir kitų val
dininkų rinkimais bus pa-

'1

SEKMADI
*• * y

duotas Massachusetts’o pi-i 
liečiams nubalsuoti sekma
dienio sporto klausimas.

V?/ i

Patariame visiems balsuoti sim"kfe. ’
-s rJ. a - sportą ir praleis laiką gr

ž... sekmadienių sportų, pa

3, kad nurito-

na

ORTAS"'''
* ’ • * ' sekmadieniais. Ytb j 

lėgeriai. Irarti 
kai jaunuolis, arba s

žiai ir padoriai ? Ąr j 
įpfiau, jei jis užmokė į 

n būtlegeriui ir >; 
pilnas “drąsos” dauS y 
yo f liverį po gatves i 
liūs, užkab

.. -6Ajyžy U H į ■
ivils kun. 8. Kiškį ii- stud. 

A Tylenį, dar kartą drįsta 
prašyti aukų minėtiems na
mams baigti. - ' .»

[rija kurios padedami Atei- 
tminkty atstovai yri surinkę 

[savo Anateų statoms /išvesti, 
[tikisi, kaddr šiųb kartu* mio-

• ’ Jdr. Pijaus Karaliaus misiją,

Karaliųs Kybartų “Žibu 

įjos Mokyklo^direktoiriis 

susipažinti su Amęrikos vied tikisi, kaddršiųb kartu, nuo- 
šxijų ir! privatinių mokyklų! širdžiai parems gerb. kun.

Jdr. Pijaus Karaliaus misiją, 
Kun. Dr. P. Karalius yralkad mūsų tautos ateitis Lio- 

pastatęs “Žiburio” Komer-|tuvos moksleivija kuogrei- 
feijos Mokyklai rūmus Ky-|čiau-savo reikalingus 
bartuose ir šešerius metusi11*®1118 įrengtų. Taigi Fe-

turinys gana ilgas. Jo 
prasmė yra trumpai- ta: 
sekmadieniais laiduojama 
sportas nuo 2 vai iki 6-tos 
po pietų. Žaidimas gali į- 
vykti ne arčiąu kaip tūks
tantiu pėdų nuo bažnyčios.

Ištikrųjų, kodėl ginti spor
tą sekmadieniais? Sekma
dienių sporto priešai bijo
si; kaip jie sako, sekmadie
nių komerciaįizaeijos, bęt 
pamiršta, kad šiais prohibį- 
cijos laikais kurkas blogės- dienių sportą. Statykit kry-Įs^iko būti taip pat besimo- Imis paremti Lietuvos besi-

v. ...._..... .‘1
bus kitų sveikatos ir gyvas 
ties pavojum. : . i <

Jaunimas, nebus be pasi
linksminimų, sekmadienis, 
ar ne sekmadienis, bet ypač 

Duokim tadsekmadienį.
jam sveikų pasilinksminimų vęs jogį^ direktorius. Bft-faetarija užgirdama gerb. 
sekmadieniais sportų. Įdarnas Amerikoj ir studijuo-i^1111* Kaarliaus misijų, nuo-
Sportas nepakenks ir senes- Mamas jos mokyklų pasta-|širdžiai paršo gerbiamos lie- 
niems. Balsuokit už sekma- Ifyroa knn. dr. P. Karaliusituvių visuomenės savo aūko-

nės lūšies “komersantai” 
neretai iškrausto pasilinks
minimo ieškotojų kišenius

želj ties YES lapkričio 6-tą lietuvių katalikų! mokinantį jaunimą, kad jie
dieną, kuomet eisite balsuo- |nan,nnoTnenė,<ž — Ateitininkai!įsirengę savo namus turėtų 

• A--._J. . * _ti prezidento rinkimuose.

bet kad jis gautų tą, kas jam 
teisingai priklauso. Jis taip
gi gerai supranta, kad visų 
gerbūvis priklauso nuo tin
kamo vystimosi kaip smul
kaus, taip ir stambaus biz
nio, bet jis yra pasirengęs 
"ed“otL Stambiam bMnijnaūjTDievūnr Tėvynei. Į

2. Ateitininkas stengiasi 
būti pavyzdingas katalikas, 
griežtai prisilaikąs katalikų 
Bažnyčios mokslo.

3. Ateitininkas stengiasi 
tapti tikru inteligentu, ku
ris galėtų vadovauti Lietu
vos valstybei ir lietuvių tau
tai.

4. Ateitininko obalsis: 
“viską atnaujinti Kristų-;

• •. < -••- - . ~ ’ .1

Ateitininkų organizacija 
įsikūrė 1910 m. šiandien ji 
turi narių 8,500; jų tarpe 
yra daugiausia moksleiviai, 
paskui studentai, universi
teto profesoriai ir šiaip vi-|Waterbury, Conn.

'Am. Liet. R. K. Fed- 
Sekretorijatas 

180 Hale Avė., 
Brooklyn, New York. 1

— reikalų atstovu Ameriko- kur susirinkti ir lavintis bū-
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je.
Minėtasai jaunimas savo! 

principais sudaro kilniausią] 
Lietuvoje ir užsieny organi-l 
«aciją.

Svarbiausieji jos princi
pai yra šie :

1. Ateitininkas uoliai tar-

|ti naudingesniais tėvynei.
Gerb. kun. Dr. P. Kara

lius paviešėjęs pas vaišingų 
New Yorko lietuvių klebonų 
igerb. kun. J.* Šeštokų išvy
ko pas savo mokyklos drau
gų gerb. kun. P. Česųą Ma- 
hanoy City, Pa. nuo kur ir 
savo misijų pradės.

Vilniaus Lietuvių Atstovės 
Misija

Gerb. Vilniaus lietuvių 
kultūringųjų draugijų ats
tovė poni Emilija Vileišie
nė aplankius Philadelphių 
vyksta Connecticut valsti
jai po tam Massachusetts.

Spalių .27 d. šeštadieny 
kalbės Bridgeport, Conn.

££. Z*> i u u.,/j,
Spalių . 28 A sekmadienį 

New Haven, Conn.

Spalių 36 d. antradieny 
Ansonia, Conn.
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I Lapkričio 3 d. šeštadieny

kampaniją. Jie baido dar
bininkus, būk dirbtuvės už
sidarysiančios, jei Smith’as 
bus išrinktas. Tai netiesa.

I

Amerikos biznis šiandien 
mažai tepriklauso nuo poli
tikos ii* politikierių. Se
niau būdavo bedarbės prieš 
rinkimus, bet dabar viskas 
eina normaliai. Jau tas 
faktas, kad vienas stambiau
sių Amerikos biznierių, Ras- 
kob, yra demokratų centra- 
linio komiteto pirmininku, 
įrodo, kad stambusis biznis 
nemato mažiausio sau pavo
jaus demokratų laimėjime.

Abelnąi sakant, Hoover’is 
ir. Smith’as labai daug ktto 
skiriasi nuo kits kito savo 
būdu ir idealais. Hoover’iui 
pirmoj vietoj rūpi biznis ir 
tik antroj pilietis. Jam ro
dosi, kad, jei biznis eis ge
rai, .jei stambieji biznieriai 
sukraus daugiau turto, tai ir 
mažiukams, darbininkams 
teks daugiau nuotrupų. Jo 
nuomonės pilnai sutinka su 
pažiūromis dabartinio pini- 
gyno ministerio, Mellon’o, 
kurs savo ministeriavimo 
metu yra suteikęs tiek 
lengvatų — milijonieriams. 
Smith’ui, priešingai, pirmo
je vietoje rūpi eilinis pilie
tis : farmeris, darbininkas, 
teisingas biznierius, visvien 
ar jis bus stambus, ar smul
kus.1 Jam rūpi, kad ma
žiukams tektų ne nuotrupos 
numestos nuo didžturčių 
stalo iš galingųjų malonės, balsuoti UŽ Smith’ą.

būtų pasižadėjęs vykinti i 
18-tą konstitucijos pataisą / 
ir Volsteado įstatymą. Taip , 
pasielgdamas jis būtų iš- , 
trenkęs ginklą iš rankų to
kiems Stratonams, Wille- 
brantienėms ir kitiems anti- 
katalikiškiems fanatikams, 
kurie dabar, agituodami 
iries Smith’ą, pridengia sa
vo fanatizmą neva pro- 
hibicijos ginimo skraiste. 
Smith’as visa tai žinojo, bet 
jis yra ne veidmainis ir drą- : 
šiai pasisakė, kad vykins 
prohibiciją, kol ji pasiliks 
J. V. Konstitucijoje, bet sy
kiu dės pastangų, kad pro- 
: libicija būtų modifikuota.

Jis gerai žinojo, kad 
elektros gaminimo trostas 
(Pover Trust) pajundins, 
aip sakant, dangų ir žemę 

prieš jį, bet jis drąsiai pa
smerkė šį trostą ir pasisa
kė už tai, kad kriokliai, kai
po elektrinės jėgos šaltiniai, 
privalo pasilikti valstybės, 
ne trosto nuosavybe, kad 
tuo būdu apsaugojus varto
tojus nuo trosto išnaudoji
mo. Jis žinojo, kad “šimta
procentiniai” amerikonai 
pyks ant jo už jo nusistaty
mą imigracijos klausimu, 
būtent, kad ateivių kvotos 
būtų sutvarkytos ne pagal 
1890 metų, bet pagal dabar 
esančių imigrantų skaičių, 
bet jis ne tylėjo. Žodžiu sa
kant. Smith’as pasisakė vi
sais klausimais drąsiai ir 
neveidmainingai.

Gal nevienam mūsų skai
tytojui atrodo, jog farmerių 
klausimo išrišimas nėra 
svarbus darbininkams. T(^ts 
labai klysta. Jei daugiau 
kaip trečdalis J. V. gyven
tojų, farmeriai, skursta, jie 
mažai teperka fabrikų išdir
binių, mažiau tedirbo fabri
kai, bloga darbininkui. Ne
gana Jo, kai farmeriai ban- 
krutija, jie ieško darbo 
miestų dirbtuvėse ir konku
ruoja su ‘miesto darbinin
kais. Hoover’is žada taip

išeiti iš teisingumo rybų, 
neduoti išnaudoti mažiukų: 
vartotojų ir darbininkų.

• Hoover’is ligšiol teparodė, 
kad jis, kaip ir prez. Cool- 
idge, nėra savo partijos va
du, bet yra jos vedamas, 
kitaip sakant, kad daro, ką 
partijos bosai nori. Už jį 
balsuos tie, kuriems tokio 
tipo žmogus patinka: ne- 
skrupulingi , brastai^ ' kferie 
faktihai patys pasirašydavo 
muitus savo, prekėms, pro
testantiški bigotai, būtlege- 
riai, tie, kurie “gimė” re- 
publikonais ir nesugeba ki
taip galvoti ir saujalė tik
rai įsitikinusių žmonių, kadJSUOninės veikėjai. 
Hoover’is geriau tinka bū.- Dėl patogumo veikti ir 
ti prezidentu. Jie bijo 1 dėl įvairių reikalų Ateiti- 
Smith’o, nes jis yra ne pa- Įninkai yra susiskirstę į tris 

 

stumdelis, bet vadas. . Uz~ įąąjungas •. Atpili ninku Mok- 

 

tat už Smith’4 balsuos visi [gleivių, Ateitininkų Studen- 

 

tie, kurie neapkenčia melo, |tų ir Ateitininkų Sendrau- 

 

neišpildytų pažadų, fanatiz-jgįų Sąjunga.
mo, veidmainystės; kuriems
rūpi teisingumas, atviru-J jį ? ku^e 1918 aukojo ša
mas; kurie nori tokio pre®i-|vo gyvybę dėl Lietuvos ne

 

sento, kaip kad buvo Jaek-[priklausomybes kovose sn 
son’as, Lincoln’as, Roose- 
velfas ir Wilson’as.

“D-kas” remia Smith’ą, 
gabų lyderį ir tikrą eilinio 
piliečio draugą ir pataria

jam pavestų darbą, bet ne
parodė originalumo; rinki
mų kampanijos metu jis ir
gi neparodė nė krislo origi
nalumo. Jis savo kalbose te
sugebėjo ginti republikonų

. Eiliniam 
ęčiui sunku yra * susit

►ti, juo labiau to-[partijos “nuopelnus” per 
__ m, kurs nemoka skaityti[paskutinius V/2 metų; pri- 
vjenos ir kitos partijos lai- žadėjo sekti Coolidge’o pė- 
fcraščių anglų kalba. Nesą- domis; nedrįso pasmerkti

“ingi agitatoriai lengvai aiškiai ir nedviprasmiai re- 
’umia akis tokiems. Jų publikonų partijos politikie- 
ypač naudai čia bus ne- rių vagiliavimo; savo kom- 
šalį palyginti Smith’ą sulpanijos vyriausia galva pa- 
>ve»’iu, kiek tai yra pa- skyrė ex-ministerį Work, 
:ėję iš jų pasakytų prieš-įkurs, jei ir ne nesąžiningai, 
riminių kalbų, iš to, ką tai žioplai yra 

apie juos rašo ir iš jų [žibalo šaltinius 
bų pirm nominacijos į žibalo karaliui 
ridentus.- Work’o kolega

Smith’as buvo keturius ministeris pripažino tran
kius išrinktas New Yorko zakciją nelegale. Šis pasta- 
Istijos gubernatorių. Hoo-1 rasis faktas parodo ypač 
įr’is buvo prie Hardi*g’o ryškiai, kad H. yra partijos 
.Coolidge’o prekybos mi- apologetas ir pastumdėlis — 
eteriu. Ine jos lyderis. Jis pasmer-

.-Smith'as ir Hoover’is I kė religinę netoleranciją, 
seturtingų tėvų vaikai: bet tuo ir pasitenkino. Nau- 
Sinith'asyra krovinių vežė- dos iš to tiek, kiek būtų bu- 
įo (“truckman’o”) sūnus,|vę iš pasmerkimo Mississip- 
Hoover’is — kalvio. S. irlpi’es potvinio, jei nieko dau- 
laba r nėra turtingas; H. —jgiau nebūtų buvę daroma, 
hrilijonierius.
^Srffith’as yra katalikas;
feover’is—kvakeris.
c‘S. senai jau dalyvauja po
etikoje. Jis buvo ilgus me- 
us New Yorko legislatūro- 
į ir baigia ketvirtų terminų 

raipo N. Y. valstijos guber- 
natorius. H. nebuvo nė sykįlčiai nė vienu klausimu. Jis 
^ nkamas į jokį politinį o-[pasitenkino abstrakcijomis 

ją. Į ir republikonų partijos giri-
S. parodė savo gabumus Imu. Višai kitoniškas tipas 
ipo naujų reformų suma-lyra Smith’as. Kiekvienas, 
kojas ir vykintojas. Jis | kurs yra girdėjęsar skaitęs 
tuomet buvo arti prie]jo kalbas, gerai žino, ką 
tonių ir intuityviai nujau-|Smith’as mano ir ką žada 
jų reikalus. Jis myli žmo- 

. ir žmonės jį. Reformas 
^pravedė ne diktatoriškai

_ue demagogiškai, bet 
įUų pritariamas. Y 

gabumas kaipo lyderio 
* •odė tame, kad jis mo- 

įvykinti savo projek-

išnuomojęs 
garsiajam 
Sinclar’ui. 
teisingumo
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Ateitininkai buvo pirmie-
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Hoover’is smerkia bigotiz- 
mą, bet republikonų parti
jos rinkimų komitetas ap
moka tokius bigotus agita
torius kaip Mrs. Wille- 
brant ir jai panašius. Sa
vo kalbose H. nepasisakė 
aiškiai, drąsiai ir konkre-

Aukso Svajohes
-—■—-—. t,

Paleidęs vaizduotę pilnai 
Aš aukso svajonėm plasnosiu: 
Nulėksiu, kur gražūs kalnai. 
Kur paukščiai lakioja miskttos. 
Kur medžiai galvelenUi^guoja, 
Lakštutės dainelė daili: 
Ir gegė atskrenda raiboji. ; 
Nulėksiu ,; girią toli,

onys žemai

daryti, kaip kad republiko- j .:•*»

Šių vasarų spauda mėgino 
girti Zanavykuos derlių. Iš

t

*

I

lyrą!

lševikais ir lenkais. Vy-

I

antrinu? i«u 
per savo ateto-

resniųjų klasių mokiniai tikn}jl} kviežiai ir 
itininkai, palikdami mo

kyklos suolą stojo savano
riais į Lietuvos kariuomenę 
tautos laisvę ginti; stojusių 
kariuomenėn gausumą įrodo 
pirmoji Karo Mokyklos lai
da, kurioje buvo 90% atei
tininkų.

Tik viena Panevėžio kuo
pa yra davusi pirmoms ko
voms 40 karininkų; ištisos 
eilės ateitininkų žuvo kovo
se sų tautos priešais riti
niais kareiviais..

jai daugumoj Zanavykuos 
vietų atrodė gražiai. Bet 
neilgai buvo skirta zanavy
kams gražiais savo javais 
džiaugtis. Dabar visai ki
toks vaizdas ypač vidurio ir 
šiaurės Zanavykijoj. Dar 
nemaža yra vietų, kur kvie
čiai sudygę stovi rikėse. Va
sarojus jau trečia savaitė, 
kaip mirksta, daugunioj vie- 

nuplautas. Žemesnėse 
vietose > žiųpnės : grėbliais 
graibo} iš ;vandęns avižas. 
Dadg dobilų-ątplp ląatpsį pu- 
^uvttao.n ; Buįvių Jaukuose 
dau^auBiaį plika, žemė. Za-
navFfcairte>ki<h blogo,, bulvių 
derliaus .neąfme^a., Linų 
gerų retai matosi. Panašiai 
ir su daržovėms.

Neretai sutinkama žmo- 
ueliu,- kurie dejuoja,^, jie 
patys, žiema valgys t® kuo 

___ ______ ?I 

š Galima lauk- 
HG, kad tte metai dar liddau 

paveiks dorinį žmonių smu- 
kimn

ąusi tautos n< 1

‘ ^Nulėksiu, 
Ir: ežeras 

1,1 1 -Kur'puikūs

'-.'Uvy-
V »V td

“pj?-■■ Kri 1ti kainai...

Daug ką pamatysiu tenai: 
Vargingą, bet meilų artoją,
Kurs kenčia ndaiBa^k Arifoai, - 
Širdies'gilumoje dejuoja?

nai ligšiol darė. Jie žadėjo, 
žadėjo ir nieko farmeriams 
nedavė/ Smith’as žada, jei 
bus išrinktas, pradėti rišti 
tų klausimų tuoj po rinki
mų nelaukdamas net inau
guracijos. J^sajo prižadus 
pildė ligšiol ir netenka abe
joti, kad pildys ir ateity.

prohibieijos, fermerių, elek 
tros gaminimo, muitų, dar 
bininkų, imigracijos, užsie

b’iaiskla
hibicijos kl 
nepasisakyti aiškiai prieš Republikonai veda nedo-

tais svar- 
Pav. pro- 
jis galėjo )

prohibiciją. Būtų užtekę, jei rą ir melagingą rinkimų

I
I

» 
uI

A

r

: J š^;tii)kšta karštoji širdis . 
Šiandien ‘sužinot, pamatyti, 
Bet liks paslaptyje tai ris, $ 

- Bites kaip lapehai savytą.J.
K. ’Foiftioraa-'F
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Didžiosios bangos 
To nepadaro, 
Dingsta be ženklo 

, Baisus jų karas.

.
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Nori jo sienas 
Tvirtas sulaužti, 
Kaip katė pelę, 
Suryt, sugraužti.

taip gražių vaisių, gali dva
sios kultūrų pastūmėti pa
žangos keliu ir nustatyti pu-
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Sunku suprasti
_ ‘ .-s -4ariat. ..
Kas wi

miniai, kurioje daugiau v-
dingumo, negu gero, dėsnių

-K.r -

Redaktorius, 41

aanssaossai

^Gerianti Visuomenė
.<?. i.if.» m j; :

. v Civilizuotai dvidešimtojo “ 
amžiaus visuomeneiyraige-

? Tai žinomi <e mokslo išro- &
Adymai, kurie taip , įtikiną-jį.

rigk-gerią lĘupąw jg^ią. A- 
_ v tfderika, neatsilieka, ,1? i W 

•irai žinomi ;tie mokslo jšror žgmyftąiy £eriavisas pašau-.
. .x ............... .... . , ir eina nKirtingn- Į

Inai išrodo svaigimtawtj,g6- žmnnija
rimu L-onL-eminmimo crmn- . . ■. - . ..rimų kenksmingumą žmo
gaus fiziologijai ir psichi
kai. Alkoholis žudo ne vie
ną kurį žmogų, bet dargi iš- 
ąrdydamas ir į kapus pa- 

' Smerkdamas degeneracijos 
keliu visą jo šeimyną, būsi
mas kartas; tautoms atima 
energiją, valią, aktingumą, 
kūrybines išgales, sumažina 
idorą ir tokiu būdu skelbia 
gėdingą pražuvimą. Čia 
daug būtų galima duoti ryš
kių iliustracijų, nušviečian
čių pragaištingą alkoholio 
jėgą, alkoholio, kuris, tar
tum, tik ir išrastas siekian
čiai dorai ir aukštai žmo
gaus asmenybei žudyti, pa
versti ją paliegėle, nieko ne
norinčia, nelaukiančia ir tik 
teeinančia fatališkai į ka
pus. Kas visa to nežino? 
Tačiau žmogus, užsibarika
davęs visokiausiomis tradi
cijomis, paveldėtomis iš sa
vo senelių blogomis ypaty
bėmis, visokiausiais banališ- 

- kais paaiškinimais ir ga
liausiai stigdamas valios, 
individuališkos jėgos arba, 
kitaip pasakius, tam tikra

nai juodu fatalizmo ■
lydima dar gausesniu būrių 
kitų savo ydų, gimusių iš 
alkoholio, eina į kapus su
naikinusi per anksti ir vel
tui savo pačias gerąsias iš
gales, kurių būtų, gal būt, 
pakakę rasti dar čia, šiame 
gyvenime, laimes ir prasmės 
kurti būsiančioms kartoms 
visos žmonijos siekiamo sva
jonių pasauliuose šviesesnio 
rytojaus. Svaiginamės nuo
dais savo ir savo reikalų re
putacijoms kenkdami, ne
tenkame proto ir nuovokos, 
nors dažnai pasisakome, 
sveiku protu gyveną, ir žūs
tame be garso, fatališkai.

Tas gedulingas faktas, kad 
žmonės žino alkoholio kenks-, 
mingumą, bet vis tik jį var
toja, rodo ne ką kitą, bet tik, 
patį paprasčiausią mūsų mo- 
derniškosios kultūros ydin
gumą — vienpusiškumą, ne-, 
pilnumą; o ta kultūra mes. 
taip didžiuojamės! Tatai 
mums ryškiai pasako dar ir 
tas faktas, kad, — vis vien,, 
kurio luomo žmonės, vis vien,

kio jie būtų kultūros poaiik- 
ščio, — jie randa tūkstan
čius banališkų, pasiteisini
mų, bet neranda nė vienos 
tūkstantosios savo turimos 
valios pasipriešinti šiam al
koholiui. Iš Čia jau aišku,

------------- =^a»egaa=m 11 . ... t ■ i 

ikų fc-risųluomą pa
norai ydinga, nė kiek

• Z " • * ■
f Visų toj _ t
liko vien< 
nepažengosi į savo gerovę. 
Tai gali patvirtinti šimtai 
kiti] pavyzdžių.

Labai ir labai malonus 
reiškinys, kad yra susikūru
sių draugijų kovai prieš al
koholį ir jos jau daug tai ko
vai sudėjo nuoširdžių pa
stangų. Tik kas iš to? Vi
sokios blaivybės draugijos 
eina į žmogų iš viršaus, nori 
palenkti jo protą, kai tuo 
tarpu bemaž visiems žmo
nėms stinga valios proto iš
vadoms realizuoti, kai blai
vumo idėja, reikalas, toli 
gražu neišplaukia jam iš jo 
sąmoningumo, nėra ta idėja 
su juo glaudžiai sutapusi.

Lygiai ir čia, kai kalba ei
na apie blaivj’bę, svarbu 
blaivumo idėją žmogaus_sie- 
lai inkorporuoti ir padaryti 
ją jo vidaus pasaulio tikra 
nuosavybe. Tokiam svar
biam dalykui atsiekti reikia

* •>
,■ .‘u •
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Už mus kultūringesnės vi 
suomėnės įrodė, kad daugu
ina tikidų galima panaikin
ti, panaudojant atskiro vi
suomenės'tą bendrą ypatybę

siekti vis aukštvii, tik
reikia susirasti bent .kibirkš
tėlę noro, valios, impulso, 
pirmojo rsųkmtejimo. ’ Ge
riausia tam priemonė yrą 
tikusi mokykla, kuri stengia

Spaudžia išvijo,.
Kodėl taip audros 
Siaučia šiandieną?

Kodehtaipįvargsta
Mūsų tėvynė ?^5,į“’*

prasme kultūros, ir visvieh^ kūno krašto ir vis visit ko- 
kurio luomo jis bebūtų — 
vargšas ar ponas, juodadar
bis, barbaras ar modernusis 
mokslininkas, kuris nuolat 
pasauliui skelbia “blaivė- 
kim!” — jis vis tebevartoja 
alkoholį mažesniais ar di-i 
dėsniais kiekiais,. šiokiomis 
ar tokiomis progomis. Tai-

ne maža plačiai organizuo- į žmogaus vidaus pasaulio 
to darbo, giliai metodingo, 
daug .jėgų, pasiryžimo, no-; 
'TO, iniciatyvoj — ką aš ir 
pavaidinu dvasios kultūros 
kūriniu arba, tiksliau, mūsų 
dabartinės kultūros papil
dymu, supilninimu. O šios 
dvasios kultūros turinys tu
rėtų būti platus: ši kultūra 

kad kultūra nužengė mate- apimtų ne vien blaivybę, 
rializmo kryptimi, o dvasia bet ir šiaip užsiiminėtų kiek-

vienos dvasios pusės tobuli 
nimii, žmogaus būdo, valios, 
dvasios pajėgumo ugdymu.
būtent, vidaus pasaulio iš- siausvyrą tarp sielos ir iš
tobulinimu, iš ko išsektų ir 
aukštesnė ir kur kas skais
tesnė išorės — materijos 
kultūra, sušvelnėtų visuo
meniniai santykiai, gyveni
mas paskaistėtų. Jau vien 
dėl to, kad, kaip mes visi 
matome, pasaulį valdo ne 
matomasis, apčiuopiamas, 
tam tikros formos žmogaus 
kūnas arba kūnai, bet visa- 
gališkoji, nematomoji jėga, 
glūdinti tame kūne, žmogaus 
vidaus pasaulio stimulai, 
nusiteikimai, formulės, taigi 
— žmogaus dvasia. Šios 
dvasios kultūros sukūrime 
matau išeiti iš silpnybių 
balos.

Šių dienų - patys pažan
giausieji, nors,, neskaitlingi, 
mokslininkai ima kreipti vis 
daugiau ir daugiau dėmesio

pagerinimą, į žmogaus būdo 
ištobulinimą, asmens kultū
rą. Daugiau /tpšviesti kraš
tai jau turi tų mokslininkų 
reikalavimais susikūrusiu 
gerų mokyklų, turi gerų 
auklėtojų, o šie turi savo 
tinkamus metodus. Tik vie
na moderniškoji mokykla, 
kuri rūpinasi taisyklingu 
auklėjimu ir kuri duoda

orės; ji, šalia tėvų auklybos 
ir šalia auklėjimosi galėti] 
teikti negirdėtų vaisių.Tiks- 
lus tėvų auklėjimas, peda
goginė mokykla, o .vėliau 
paties savęs auklėj imąsis 
visai sėkmingai ir visiškai 
išauklėtų žmogaus sielą, į 
jos turinį sudėdamas, valią, 
energiją, dorą protingumą 
ir, aišku, blaivumo idėją, 
šiuo keliu, nors jis ir ilgas, 
painus ir sunkus, eidama 
visuomenė, .be abejojimo, 
pasieks savo tikslą, — ne
vartos alkoholio. • Tačiau 
kitas visai dalykas, ar ji pa
norės, ar rasis joje vadų, pa
imančių iniciatyvos,. ar ra
sis* joje reikiamos valios ir 
sąmojaus, ar, galiausiai, ji, 
tokia nerangi, konservatin- 
ga, apatinga naujiems žings
niams, ar ji panorės išjudė
ti iš šių savo aplinkybių, iš 
šios, balos, iš Šio nusistovė
simo.

* . r'- . < > f « . ♦ f t

, Individų' silpnumas eina 
iš istorijos sudarytos blogos 
įtakos, — iš netikusių tra
dicijų, .tamsumo, - apsileidi
mo, menko auklėjimo, o vi
sa šita, savo keliu, eina iš 
taip susidėjusių, greičiau, 
likimo nulemtų aplinkybių,

panaikinti visos tautos jau 
net įsisenėjusias ydas ir jų 
vieton įsodinti lengvai jos 
prigydomas geras 'ypatybes. 
Tikslus auklėjimas sukuria 
geras asmenybes, o šios. — 
geras valstybes, tautas, o 
pastarosios susikuria pakan
kamai savų materiališki], 
kultūriškų ir dvasinių tur
tų. Turėdami prieš akis al
koholį — tai prieš jį visados 
ir visados atkakliai kovoja 
nauji auklybos metodai, nes 
alkoholis yra, tartum, gau
sus šaltinis iš jo išsekančių 
blogybių.

Draugija, kuriai rūpi blai
vybė ir joje tilpstančios 
brangenybės, tuo yra svar
bi, kad bent jos nariai, dau
giau ar mažiau yra blaivūs 
ir kad ji visados stuksi val
stybei į pašonę, ragindama 
blaivinai .piliečius ir pati 
juos bent kiek blaivindama. 
Garbingos tos draugijos, ku
rios reikalauja, kad ir mo
kykloje blaivybė būtų pro- 
paganduojąma, nes per jau
nas sielas yisuomenę išblai
vinsime, kilnus’ir Bažnyčios 
mokslas, kuris taria tiesos 
žodžius, apie alkoholį. Svei
kintini ir tie jaunų žmonių'' 
rateliai, kuriu tikslas — ne- 
gerti alkoholio, o garbingi 
tie nariai, kurie ištesi, nie- 
kintini tie, kurie, nešiodami 
blaivybės ženklus, pirmai 
progai pasitaikius užkuli
siuose vartoja svaigalus.

PĮa^osioš^jūtės; ° 
Ūžia banguoja 
Krantą uoluotą 
Daužo, kapoja.

Uola vis stovi 
Ir tvirtai laikos 
Nes joms pražūti 
Nėra dar laikas.

•

Broliai lietuviai! 
Kas mus ištiktų, 
Jei mes ta jūros 
Uola paliktum?

Nors būt didžiausias- . r ’dAudrų siautimas
■į

Nieko neatbotų 
Mūsų likimas.

• 1 rTad ginčus visokius; 
Darbus nedorus, 
Laikas paversti 
Į gerus norus.

Tada sutiks mus
Kitoks likimas 7 
Išnyks tarp mūsų,. 
Piktas skilimas;

DARBININKŲ KLAUSIMAS
(Tęsinys) Į ir tt.;c) rūpinsis steigti mergaitėms darbi-

LIETUVIŲ DARBININKŲ SAJUNGdS^i-nk^mft ir vyrams darbininkams atskirus 
KONSTITUCIJA ' ' .................

A. Organizacijos Vardas
§1. Pilnas darbininkų sąjungos vardas 

yra: Amerikos Lietuvių Rymo-Katdliktį 
S v. Juozapo Darbininkų Sąjunga.” Su-j 
trumpintas vardas bus: i‘Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga,” arba tiesiog i(Darbininkų 
Sąjunga.” Organizacijos inieijalams var
tojamos raidės L. D. S.

§2. Šv. Juozapo Globos diena 3 nedėld. 
po Velykų, skaitosi metinė sąjungos šventė. 
Toji diena turi būti Sąjungos apvaikščio
jama su ypatingomis iškilmėmis.

B. Tikslas ir Veikimas
§3. LDS. tikslas yra: a) stiprinti narių 

tikybą ir dorą prisilaikant visiškos vieny
bes su Katalikų Bažnyčia į jb): gerinti dar* 
biniftkų liibihtf padėjimą, keliant juos kul
tūriškai it Visuomeniškai; gerinant jų 
ekonominį (turto) padėjimą,; e) daryti 
darbininkuš įjiblateisiais ir hiūdingkis šio 
krašto piliečiais; d) rišti 4arbinihkĮą klau
simą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal kri
kščioniškosios demokratijos nurodymų.

$4. Kad pažymėtąjį tikslą pasiekus, L. 
I>, S! rūpinasi a) platinti >savo 'parių tarpe 

» 1 gilelį pažinimą' knfoližų tikybos ir pamyli 
□iriąją.' doros; b) rūpinais, pakelti ir nariams

Kun. S. J. Vembre kursų fondą, bedarbių fondą, streikierių 
fondą ir kitus reikalingus fondus;

l) rūpinsis pagerinimu materijalinių 
gyvenimo sąlygų, kaip darbo sąlygų (su
trumpinimo darbo valandų, pakėlimo mo
kesnio, apdraudimo sveikatos, senatvės ir 
gyvybės, pagerinimu higijeniškų gyvenimo 
sąlygų h- tt.), taip lygiai ir praktiško gy
venimo sąlygų, pav. sveikesniais butais, val
giais, drabužiais etc.;

m) steigs darbo prirodymo biurus, arba 
susidės su panašiais svetimtaučių biūrais;

n) kilusius nesusipratimus tarp dar
bininkų ir darbdavių stengsis išrišti ramaus 
pasitarimo keliu; tuo tikslu rūpinsis suda
ryti trečiųjų teismus;

o) rems streikus, tačiau tik tokius, ku
rie Imis iškilę dėl labai svarbių priežasčių 
ir bus tinkamai ir rūpestingai priruošti;

p) pratins narius prie bendro aprūpini
mo savo reikalų, ypač suvartojimo sryty- 
je; ypatingo domesio kreips į kooperacijos 
veikimą (Rochdal’io^-principų dvasioje); 
tuo tikslu rūpinsis, kur tik bus galima, stei
gimu kooperatyviškų krautuvių, kepyklų 
ir tt.
- q) pratins ir padės taupyti savo uždar

bį; ir tuo;įtiksiu steigs paskolos-taupvmo. 
ęjMidmes ;t i u •

bendrabučius; d) susitarus su lietuvių lab
daringomis arba susišelpimo organizacijo
mis, rūpinsis sutvarkyti globojimą ateivių 
lietuvių; e) steigs knygynėlius ir skaityk
las, raštų parinkime ir diskusavime ypatin
go domesio kreips į raštus socijalio (apie 
visuomenės ūkio sutvarkymą ir ypatingai 
darbininkų klausimą) ir apologetinio (ti
kybos ginimo) turinio; soeijalį klausimą 
stengsis nušviesti dvasioje krikščionių-de
mokratų mokyklos; savo knygynėliuose ne
užlaikys raštų prieštikybinio ir prieštauti- 
jaio tuirhio, kad nesuteikus priešingai 
spaudai materijalės paramos; f) steigs va
karinius kursus išsimokinimui savo prigim
tos—lietuvių kalbos4 Lietuvos istorijos, ge- 
ogTafijos, aritmetikos, taip pat ir šios šalies 
—singlų kalbos, pilietybės etc.; g) irga- 
mziios vakarines amatų mokyklas, arba ra- 
gfrts narius lankyti panašias amerikonų mo
kyklas; h) • darys dažnai narių susirinkj- 
riids, kuriuose auklės nariii risuomenųje 
dvasią, pratis viešai reikšti nuomonę ir pap4 ^.nr)jn|ūpilisis, kad darbdaviai tinkamai 
ląmentariškąi veikti; i) dažnai darys pra
kalbas 
kas, padorių šokių ir žaislų vakarus, tačiau 
visuomet be svaiginamų gėriinų; j) steigs 
savo .spaustuvę ir leis darbiniiiišką laik- 
^riStį, tautiškai-katalikiškoje dvasioje; -k) 
kirs ^rie *savo''0rgai^i4eijbšks<d^g>--iKtk^,ld 

giliai jskiepinti tikybini^praktikų^pildym^jj^irius naudingus fondus, pav/agitacijos 
fond$ .gtipėsdijų fondą mokdeividms, ęi- 
iMntiems/socijologijos mokslą, vakarinių

pav. ėjimų prie Šv. sakramentų, irfiyiyiiią 
šv. mišių, dalyvavimų procesijose, apeigose

apdraustų - darbininko sveikatų ir gyvybę, 
atsitikus nelaimei prie darbo (sužeidimui 
arba mirčiai) parūpins nariams arba jų šei
mynoms juridinę pagalbų ir priežiūrą jų 
ligoje; ; ? ’v x . \>A.
t s) gulyg išgalės rems visus svarbiuosius 

darbusįr'ėtžnanynnis,1 kaip tėvynęs Ifiętū- 
vos, taip ir amerikiečių lietuvių; rems kata-

jaunuomenę *'

čius,” katalikišką moksleiviją, katalikių 
įnotcių veikimą, L. R. K. Susivienijimą A- 
me riko j e;

t) kaipo organizacija priklausys prie 
“Amerikos Lietuvių Rymo-Katalikų Fede
racijos,” mokėdama kasmet po 6 centus nuo 
nario;

n) darbininkų reikalai eis išvien su kitų 
tautų darbininkų organizacijomis, tačiau 
tik su tomis, kurios laikosi krikščionybės 
principų.

C’. Nariai ir Jų Priedermės .
§5. LDS. nariais gali būti visi darbo 

žmonės, turintieji ne mažiau kaip 16 m. am
žiaus, užsiimantieji fiziškuoju ar protiniu 
darbu, taip pat dirbantieji krautuvėse, o- 
fisuose etc., be lyties skirtumo, byle tik jie 
būtų lietuviai R.-katalikai, praktikuojan
tieji savo tikybą ir turėtų gerą vardą.

Pastaba 1. Jeigu kurioje kuopoje narių 
moterų ir rnerginų susidarytų nemažiau, 
kaip 10, ir jeigu jos panorėtų įsteigti savo 
moterų kuopjj (Šv. Zitos vardu), vyrai na
riai neprivalo joms to kliudyti. Tačiau ir 
moterų kuopos turi priklausyti į tą pačią 
“Lietuvių Darbininkų Sąjungą.”

Pastaba 2. Į LDS. narius negali būti 
priimami tie, kurie verčiasi lietuviams 
kenksmingu amatu, pav. salifmininkai, bar- 
kiperiai, slapti pardavėjai svaigalų ete. 
Taip pat negali būti priimami visi tie, ku
rie yra žinomi blogu,* pa piktinančiu gyve
nimu.' į . i .

Pastaba 3. Į LDS. negali būti, priimti 
ir tie darbdaviai, kurie gali turėti kokius 
slaptus ir darbininkams blėdingus tikslus, 

c ^X)i-ganizacijon a^rįu tiktas gali tųp- 
Iti, kurs bus rekomenduojamas bent dviejų 
LDK. narių.

(Bus daugiau)
r

i
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Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUN

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

<•» ■—
* Si kompanija Išdirbinėja 
Bostone per 75 metus suvirs, 
tuvis Ponas Sarkiunas daro 
Ij raginimą dėl lietuyty biznio.

Aukščiausios rūšies Pian4l, V 
trolai ir, Radios žemiausiom 
oom. Mainome senus pianus. 
Syk dei katalogo. Pristatymas 
dykai. Prieš pirksiant matyk 
garkinną.

Vose & Sons Piano
160 BOVLSTON ST.

Mr. Cottfrled SciiHling, 
, Wix. s.-1 ko, “Ai svariau 130 
dabar :ix sveria 155 svarus I 
ai vėl labai ia>nil..AS visai t 
j?ilpęs ir mano skilvis 
suiręs, kuomet ai auikeldavav 
to aš jaudinusi labiau nuvargęs, 
vakare eidama.- pulti. Ačiū 
peras pasekme*, kurias gu 
gvlbn Nnjra-Tone."

.Xupi-Tone jau yra ntii 
klŲ dalyku l»w metus, 
nns vyry Ir motertj psaldait 
nfala Ir sveikeauiaia vartodami 
cluoles. Niekas negali 
Nuga-Tone soteklime 
ir pngoibėjime virSktnlnuK J<X 
kia 'laupiau JCp* m 
sustiprina raunienfa, 
purj. uJktetėjinu). aust^rta* 
kepenikepenį, prašalina reum 
uialpljg. smelkia ativl 
(mditukina samiems 
Tąpejrta tab'd pero* Jei 
vtmnj. fynj Ir motery. *3 
dumianrne vatatlnMo, ir JM 
grn* pnMtmlų. pinigui 
ral nusipirkite 1 UM®
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orcester’y praūžė triukš- 
lasitikimo pasaulinės

Bukimo čempionės, pane- 
t Albinos Osipavičiūtės, 

ios iš Pasaulinės O- 
Ifoipiados su laurų vainikais 

aukso medaliais. Bet jos 
vardas plačiai tebėminiinas, 

pasl^yinčjihiai: ^kelbia- 
♦odėl ir mums dar leis- 

a,. nors ir vėlokai, pąsi- 
t mūsų Albina, Worce«- 
’io lietuvaite, Liet. Vyčių 
kuopos nare.

Bįfūsų Albina jaunutė, 
i, graži lietuvaitė. 'Ji 

ri tikrai lietuvišką, pilną 
asiryžimo charakteri. Ji 
>avyzdingas lietuvaitės ti- 

j, nors gimus augus Wor- 
’y ir nors amerikonai 
finas. Tiesa, ir lenkai 

tore j o ją pasigrobt sau, taip 
įaip akiplėšiškai pasisavino 

vieną mūsų didvyri. 
Vienok, Albina niekur nesi- 

vėjo skelbtis esanti lie- 
aite, jog paeina iš lietu- 

ų tėvų.

f Albinos istorija trumpa, 
mergaitė, vos sulaukus

L7 metų amžiaus, negali tu- 
rėt sieksninės biografijos, 

mpa gal būt, bet, anaip- 
1, ne tušti istorija. Be

itas žmogus, išgyvenęs du 
jos amžių, teįstengia 

pelnyt vos mažą dalį 
garbės, pasisekimų, Al- 
s įgytų per stebėtinai 

'trumpą laikotarpi.
Albina yra Worcester‘io 

ūktas.” Ji čia gimė, 
augo, lankė ir tebelanko mo- 

. Šiame mieste, ketu- 
i metai atgal, ji pradėjo 

mokintis plaukt. Su 
|kitom draugėn^ ji įstojo i 
pBoys’ Club Women’s Aux- 
įSiary skyrių. Ne ilgai mo- 
jkinos būry su kitom. Mo
kytoja, p-lė Irene Lambert 
^tuojaus pastebėjo Albinos 
nepaprastą gabumą plauki- 

atskvrus ja iš būrio, 
lavino ją vieną. Ji ant tiek 

“esavo lavinimosi, kad 
kus buvo jai leista da- 

rvaut viešose rungtynėse, 
ose laimėjo dovanas už 
vmėjimą plaukime ir 
yme. Po tų pirmi] 

tandymų, Albina jau su di- 
iu pasitikėjimu daly

vauja vis svarbesnėse rung
tynėse ir be didelių pastan- 

laimi piripas-antras^ie-
5 ir čempionatus.

♦

nį ir žiemą ji pradėjo siekt 
tautinių čenipioiiatų, bet Ii?

io jai tolimesnės 
s in^luęnza, 

’prįsiėjp įį pašU

isą 
asario

Visi automobiliai eilėj. Pas- 
kutiniąjam sėdi Albina ir 
Harrj , gėlėm apkrauti. Pa
rodą pereina geliąs mylias 

miesto centro gatvių. Gat
vės pilnutėles žmorffif.’' 

s Pasiekiama City Hali. 
Teji pasitinka mieštoj majo
ras ir oficialai. Pereinama 
per City Hali į terasti už
pakaly. IŠ čia matyt mir
guliuojant 1 nesuskaitomos 
daugybės žmonių. Virvėrū 
aptverta Aikštelė, kur sėdi 
specialiai kviesti svečihi. 
Ant terasos radio niikropho- 
nai, per kuriuos pasakoja
ma pasauliui apie Albinos 
pasitikimą-

Kalba p. Armstrong. Per
statų kongresmoną George 
Stobbs. Jisai sveikina Al
biną vardan visų Suvienyti] 
Valstijų. Seka miesto ma
joro kalba. Jis įteikia spe
cialiai nulietus aukso meda
lius Albinai ir Harry. P-nas 
Armstrong. kviečia Harrv 
kalbėt per radio. Šis, susi
jaudinęs, Įstengia tik pra
tari, kad džiaugias sugrįžęs 
Į Worcester’Į. Albina kal
ba. Ji drąsesnė, daugiau 
kalba, padėkuoja ivorceste- 
riečiams už gražų priėmimą. 
Benui grojant tautos him
ną, užsibaigia trumpa bet Įs
pūdinga ceremonija. Komi
sijos kvietimu, Osipavičių 
ir Devine šeimynos vakarie
niauja Bancroft viešbuty.

Taip tatai Worcester’is 
priėmė savo garbingą pilie
tę. Be šio pirmojo, oficia
laus priėmimo, buvo -daug 
kitų priėmimų: rengė North 
High mokykla, Boys’ Club, 

’ miesto žymiausi atletai, or
ganizacijos ir tt.

Lietuviai taipgi neatsiliko 
nepasveikinę Albinos savai
me. Abiejų vietinių para
pijų jaunimo pastangomis, 
parengtas vakarėlis Šv. Ka- į mokyklą. Tas žygis aiš-

te jau pilna įmonių.' 
stoties tirščiausia , minia, 
prie miesto rotušės ir taip.

Truputį prieš penktą, į 
stotį atūžė eilė naujų auto
mobilių. Juose sėdėjo spe
ciali pasitikimo komisiją: 
lietuvių atstovai, žydi] ats
tovai, North Hi£h School 
studentai,. Albinos draugės 
plaukikės iš Boys’ Club, 
mokytojai, Devine šeimyną, 
reporteriai, ir kiti. Šie asT 
menys, su policijos pagelto, 
vargais-ne-galais įstengė Į- 
sispraust per stoties duris, 
žmonių apgultas.

■ • J

Vii-šuj, prie bėgių, tik ke-> 
lėtas pasažierių. Laukian
tieji susigrupavo ties bėgėm, 
mergaitės su bukietais ir gė
lių pluoštais, pirmose vieto
se. Visi stovi neramiai, dai
rosi, tėmija laikrodžius, žiū
ri i tą pusę iš kur pasiro 
dys traukinys.

Pagaliau pasigirsta trau
kinio dundėjimas. Nekan
traudami, laukiantieji pa
krinka, užmiršta visą tvar
ką, nori pirmiausia pama
tyt Albiną. Traukinys sto
ja. Komisijos išdidūs ats
tovai bėgioja nuo vieno va
gono prie kito. Neišaiškina
mu būdu, turbūt telepatiš
kai; sužinota Albinos vago,- 
no numeris. Akimirksny, 
grupė atsiranda prie to va
gono durų. Iš vagono lipa 
keli pasažieriai. Tokie ne
rangūs, nė kiek nesiskubina.

Išlipa aukštas vyras. Adv. 
Milleris. Paskui ji dvi mo
terys. Sveikinimai: “Mrs- 
Osipowich! Mrs. Devine! ’ ’ 
Jas seka Albinos tėvelis ir 
broliukai.

Kur Albįna? Tarpdury 
pasirodo guvus vaikinu
kas, mosikuodamas šiaudine 
skrybėle, - kurioj Įsmeigta 
mažytė Suvienytų Valstijų 
vėliava. “Harry Harry!”

zimiero parapijos svetainėj. ' - 
Jaunimo draugijų atstovai

dėjo i gėlėm papuoštą estra- ? 
kur sėdėjo jos^^vęljai,^5, 

vietiniai klebonai, mokvklu- , 
komisijos atstovai, ir kiti 
garbingi svečiai, l’rogra-

-4 w J 

mą pildė abiejij parapijų 
chorai, solistai, muzikantai.

• d " I > z (
Kalbėtojais buvo kun. J. J. 
Jakaitis, kun? J.: Čaplikas,, 
adv. Milleris; p.' Ryart, Boys’ 
Club plaukimo direktorius, 
ir, paskiausia, pati Albina. 
Laike progratno, jai Įteikta 
dovanu. Pelnas, likęs nuo 
vakaro, skutas.Albinos sti
pendijoj "fondui. Svetainė 
buvo pilnutėlė publikos, ku
ri iškėlė Albinai Širdingas 
lietuviškas ovacijas.

Kaip Albina reagavo į vi
sa tai? Natūralu manyt, 
jog tiek pagarbos, tiek adu- 
liacijos apsuktų galvą bile- 
kam, kad ir stipriausio pa
siryžimo ypatai. Prieš įgi
jimą pasaulinės garbės, Al
bina buvo rimta, mažai kal
banti mergaitė. Pagyrimus, 
garbę, priimdavo šaltai, iš- 
sireikšdama vien malonia 
šypsena. Po ovacijų, pri
ėmimų, jos būde nežymu jo
kių permainų. Tebėra ta 
pati, paprasta, draugiška 
mergaitė. Žinoma, ji įver
tina savo poziciją, bet tas 
neįvaro jai amerikonišką 
“sNvelled head.”

Rugsėjo mėnesy, Albina 
sugrįžo į mokyklą, North 
High School, baigt pasku
tinius aukštesnės mokyklos 
mokslo metus. Jai buvo siū
lyta kontraktai, progos va
žinėt po pasaulį. Neatsi
žvelgdama į šias auksines 
progas įgyt daugiau garbės 
ir pasipelnyt nemaža pini
gų, Albina nusprendė grįžt 
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židni 
sil|>iidj šveikatoX.j»uustoJus 

svorio, stipiaiMio. Neatsi
žvelgiant į jos fizim nusilp
nėjimą, jos mokyitijūi ir pa
tarėjai skatino ją mėginti 
įsiskverbti Į Olimpiados da
lyvių skaičių. Bandymuose, 
Albina vos-nevos įgijo vietą 
ant Suv. Valstijų jaukto. 
Buvo išreikšta nusiminimo 
dėl jos prastoko-pasirodymo 
ir maža buvo pasitikėjimo, 
kad Albinos sveikata trum
pam laike ant tiek pasitai
sytų, kad ji galėtų atsižvmėt 
Olimpiadoj. , ,

Lietuvaitės charakteris ap
sireiškė. Albina nieko ne
sakė. Rimtai, tyliai.trenira
vus. Taip pat tyliai iške
liavo iš Worcest<‘rio. Ma
žas būrelis draugų išlydėjo 
Albiną Į tolimą kelionę.

Praslinko keletą savaičių 
be žinios. Ūniai, vieną gra
žų rytą, pasirodo Albinos 
vardas žiniose iš Olandijos. 
Suvienytų Valstijų merginų 
jauktas laimėjo pasaulinę 
“relay race.” Albina lošė 
svarbią rolę laimėjime. Už 
tai laimėta aukso medalis.

Už dienos, vėl žinia. ALBI
NA PASAULINĖ PLAU
KIMO ČEMPIONĖ! Lai
mėjo pirmą rietą 100 metrų 
plaukime. Sumušė pasauli
nį rekordą. Džiaugsmas ne
išpasakytas. Subruzdo risi. 
Reporteriai sujudo su in- 
tervius, lanko jos tėvelius, 
broliukus, mokytojus, drau- 

bent ką 
Albina, 
surinkt 

žinučių iš 
jaunos lietuvaitės gyvenimo.! 

Laikraščiai- kaip-bematant 
pilni Osipavičių šeimynos 
paveikslų, biografijų, apra
šymų. anekdotų, be galo, be 
pabaigos. Krautuvėse pasi
rodė “Albina Specials,” 
Albina Sundaes. ir tt.

Miesto Majoras Michael 
J. O’Hara paskyrė komisi
ją iš žymiausių Worcestcr‘io 
y pati] bei organizacijų va
dų, rūpintis tinkamai pasi- 

didvirę. Komisijoj ^repre 
zontuojama miesto valdžia, 
Chamber of Commerco, 
Women's Club, Boys’ Club, 
Catholie 
biznierių i 
draugijos. 
Lietuvius reprezentavo adv. 
A. J. Milleris, Kun. S. J. 
Vembrė ir p-lė J. Rauktvtė. 
Pora-frcjeta susirinkimų, 
viskas —priruošta'. /J New 
York’ą, pasitikti Albiną, 
komisija oficialiai pasiuntė 
Adv. MiTlerį, Osipavičių 
šeimą ir Devine motiną. 
(Harrv Devine, žvdukas 
worcesterietis. Olimpiadoj 
laimėjęs antrą vietą boksa- 
vime).

Ket v i rtadieny, rugpiūčio 
22, laukiama Albinos su
grįžtant į Worcester’į.Trau- 
kinis pribus 5 valandą po 
piet. Trečią valandą, mies-

gus, visus, kurie 
bendro turėjo su 
Kiekvienas stengias 
kuodaųgiausia ~‘

ALBINA OSIPAVIČIUTE, Lietuvos Vyčių 116 kuopos 
(So. Worcester, Mass.) uoli ir darbšti narė. Jau nuo pat 
mažens Albina yra pamėgusi plaukiojimo sportą, kuriame 
ir šiandien tebevysto savo gabumus. Už savo narsumą plau
kiojime laike 4 metų Albina yra daugely vietų pasižymėju
si ir jau gavusi 65 medalius, 12 trofėjų ir kitų dovanų. Šie
met pasaulinėje Olimpiadoje Amsterdame—Europoje Albi
na yra apvainikuota plaukiojimo pasaulinėj 
čempionatės lauro vainiku ir aukso medaliais, 
tuvos Vyčių XVI Seimo Chicagoje, UI., išrinkta šios gar
bingos organizacijos garbės nare už jos patriotinę 
dvasią ir didelį pasidarbavimą mūsų tautai — išgarsinimo 
mūsų tautos vardo, ypač Lietuvos Vyčių, plačiame pasauly.

X. 

.......................................... -rva .

Devine’ą nusitveria jo drau- Harrv. 
gai.

Graži balta figūra stovi 

ramiai ant vagono laiptu, 
laukia kol pasibaigs triukš
mas su Harry. Tikrai Al
bina ! Susijaudinimas gru
pėje, rankos siekia į ją, 
sveikina. Delną Carlstrom, 
antra Worcester’io plauki
mo žvaigždė, su bučkiu, į- 
teikia jai zraudoną-baltą-ir 
mėlyną bukietą. Prie jos 
kojų sudėta pintinės, pluoš
tai gėlių.

Pasitikusiefiis neleista ii 
gai džiaugtis Albina ir,

Juos pasisavina fo

tografai, monopolizuoja per 
5 minutes. Su jais užbaig
ta. P-nas I)atid W. Arm- 
srrong, Boys’ kliubo virši
ninkas ir priėmimo komisi
jos pirmininkas, paima Al
biną už rankos, veda ją že
myn. Kiti džiaugsmingai 
seka paskui. Iš stoties ne
galima išeit. Reik laukt., 
kol policininkai prastumia 
taką per minią. • Benas gro
ja. Movie kameros barška. 
Minia ūžia.

Prasideda paroda. Pir
miausia maršuoja benas.

X

Balsuok už
X

4

permnl-

Nebuvo

_ 4

>>

vedama 
pakelta

turėjo 1921 metais, 

nejru automobiliai arba 
jryvenlmo yra, tai tino

. Treasurer 
JOHN W. HAIGIS

Vice-President 
CHARLES G. CURTIS

Governor
FRANK G. ALLEN

Womens' Club, 
ir profesionalų 
sąryšiai ir tt.

Lieut,-Governor
WILIA& S. YOUNGMAN

Secretary
FREDERIC W. COOK

President
HERBERT C. HOOVER

Senator
BENJAMIN LORING YOUNG

savo dištrikte 
-Jjl

Auditor
ALONZO B. COOK

Attorney-General
JOSEPH E. WARNER

s trim metam nuo -tikt ir pagerbt sugrįžtančią
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HOOVER VOLCNTEEU CAMPAION COMMITTEE, Chrintian Herter, Vke-Ctu.lnnan. ii Rencnn St, Boeton

Iškirpk Šį Kupiną <lel, ?inojim 
Balsavimo Dienoje

Į vk*t$ telMngn Cnlrln 
i • .. ■ ’• (

tarno j vieta

ilnrhns pradėtas Herbert

Balsuok už Herbert Hoover

Taipgi už Republikonų Kongresmonus

t >
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iko, kuomet pradėjo Ja
is Boys’ Club. Albina 

mpa Naujos Anglijos rėm
ime, nugalėdama visas 

gaujos Anglijos plaukimo 
raigždes, sumuodama se- 

rekordns, nustebindama 
fporto pasauli. Pereitą rude-

LTETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachnsetts 

Phone Park 5065- s 
4 â -’ L A -

Oflao tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

688-640 Slater Building 
Worce«ter, Mau.

Namu tel: Cedar 1788-M

.f u- u

Tu Turi Atsakyti Šiuos Du 
Klausimus Balsuodamas:

1. Ar Tammany Turi Persikelti iš New 
Yorko į Washingtoną ir Netikusiai Val
dyti Tauta ir musų Valstiją Kaip Kad 
Turi New York?

2. Ar Progresas, Toks Kokio Pasaulis Nėra
Matęs, Turi Būti Tęsiamas, Ar Turi 
Būti Pakeistas? . , ’

Mes tik galime tikėtis kad tas bus tęsiama IS. 
rinkdami Herhert Hoover.
Ar tau nusibodo g» rovė? Ar tn trokšti 
nes?
Kam tau permaina?
Ką ji tau žada?
Demokratų partija tau žada vaklžlų 
Tammany—Prezidentų gimusi Tammany. 
Tammany, K mnninnota Tammany praplėtimui 
Tammany sistemos nuo New Yorko fki tVashlng- 
tono.
(Tammany prlfmvo įžymiuosius Demokratų vadus 
ir kandidatus). . .
Tnmmany viena žodžiu pasauly už sugedusių 
valdžių, už valdžių kuri nepaiso tavo gerovės, 
bet paimti pinigus iš tavo kišenės.
Ar tn nori Tnmmany
Coolidgė?
Ar tu nori Tammany

• Andrew MeHon? 1 i _

Ar tu nori, kid didelis 
Hooverlo butų apleistas ir sunaikintas? •
Ne' Tn negnii- Kokios tn partijos nebntnm tu 
turi pr.statyti avt> fc»l) pirmoje vietoje.

. - » -.Al ./*■*.# *

Amerikos žmonės per paskatinius septynios-metus 
pergyveno geriausius laikus kokię dar niekados 
nėm buvę. . .
Prie Šios Administracijos bizniai iSsidirbo pasi
tikėjimu «lel sustiprėjimo ir dė\ praplėtimo j 
naujus laukus.

t
Darbininkai liko viršininkais ir vedėjais . . . RaiV 
tininkni liko partneriais ir savininkais,
kliudytoj^ kas pastotų kelių J kjlaotj progresų.
Musų pamatinis gyvenamas ir apsėjimas pakilo. 
Automobiliai buvo skaitomi Jtaipo perteklius, bet 
dabar pripažinti kaipo reikalingi ir musų žmonės 
tnri jų dvideSimts keturis milijonus palyginus 
trylikn milijonų, kuriuos

Daug svarliesnis dalykas 
radios, arba pagerinimas

<i- jimas, kurj jgavo kiekviena Šeimyna, kad joms 
■ - ir jų vaikams yra atdaros durys prie gerovės ir

'4 >;l kad Jų sapnai dėl pastumėjimo savo vaikų plr- 
, t myn Išsipildys.

Visus šitas—yra ką mes turime šiandien—ir kt>- ■ 
rtame mes visi turime daif.
Tai paeina nuo žmonių didelio pasitikėjimo ] 
blaivumų, protingumų, rimtumų Calvin Coolldge,

..__- J
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SPALIŲ-0CTOBER 28, 1928

POBAŽNYTINĖJ SALĖJ
Fifth Street, So. Boston, Mass.

Pradžia lygiai 7:3O v. v.

Lietuviai Demokratai
Didžiumoje
i _____
I 2!JtTQi Z IJfTO

’i vHiyryko lietuvių pilie 
‘O

PARSIDUODA DU NAMAI po G 
šeimynas, 'Beachmont, prie Reverė 
Beach. labai, pigiai ir su mažu jiMS 
Šimu. Savininkas išvažiuoja, todėl 
parduoda pigiai; Agentai heatsišaukit 
Norint platesniu žinią klauskit AU
GUSTAS, 41 Dudley St., Rosbnry, 
Mass. Telefonas dienoms Highland 
9489, vakarais—Highland 4422. (L6)

CAMBRIDGE, MASS.
Spalių 21, Įvyko A. L. R. 

K. Fed. 16 skyriaus susirin
kimas. Šiame susirinkime 
buvo skaitomas referatas te
moje: “Kokios Priežastys 
Trukdo Mums, n. Kultūrinę 
Pažangą?” Susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Gaila, 
kad canibridgiečiai nuduoda, 
lig tartum jų akys ir ausys 
būtų užmūrytos su kokia 
tešla, kad nemato, ir negir
di, kas yra skelbiama iš sa
kyklos ir garsinama laikraš
tyje. Tiesiog sarmata mums 
apsileist tokiu tinginiu, kad 
net syki Į mėnesį negalime 
pašvęst vieno pusvalandžio 
ir susiėję pasikalbėt apie sa
vo bendrus reikalus. Drau
gijos turėtų paraginti savo 
narius, kurie yra apsiėmę 
dalyvauf Federacijos sky
riaus susirinkimuose, kaipo 
delegatai. Reikalaukite jų 
išduoti raportus iš Federa
cijos skyriaus veikimo. Ne
siduokite lig kokios lepšės 
pagautos šalnos susmukti. 
Pasirodykime, jog mes esa
me dar gyvi ir jog mums rū
pi mūsų visuomeniški reika
lai.

LIETUVIŲ PBIj^GACIJA 
PAS SMITH’Ą

Ketvirtadienio ryte, Stat- 
ler viešbutin, buvo pakvies
ta delegacijos nuo visų tau
tų. Buvo ir lietuvių delega
cija, kurią sudarė: K. Šid
lauskas, adv. K. J. Kali
nauskas, Dr. Kasperas ir jo 
brolis aptiekininkas, Rim- 
gailax F. Zaleckas ir A. F. 
Kneižys. _

Gub. Smith su kiekvienos 
tautos, atskyrai, delegacija 
negalėjo pasimatyti dėl lai
ko stokos, bet abelnai su vi
sais pasimatė ir išvyko Į 
Providenęe, R. L

Kelių šimtų minia paly
dėjo gub. Smith į stotį.

Lietuvių demokratų ūpas 
pakilęs ir jie didžiumoje 
balsuos už progresyvį kan
didatu Sinith’a.

NEPAPRASTA 
Jį&s STEBUKLINGA

Tik ką gavome iš Euro- 
tįfjr pos nepaprastą naujenybę, 

Ma, kurios dar nesate matę.
Kas nors gražaus ir ste- 

įgįaB bitino. Tat yra Rožė-Ba- 
rometras kuri mainosi 1 

y tris skirtingas spalvas:
rnžavą, mėlyną ir lelija- 
vą prieš oro mainymąsL 

ši rožė pasako su kiekviena spalva 
permainą oro 24 valandomis iškalno. 
Labai graži rožė, kuri niekad nenu
vysta ir gy vena be vandens. Kur 
tik padėsi ji visur puošia ir visą aty- 
dą atkreipia. Mes prisiusime jums 
šią rožę jeigu prisiusite 50c. per paš
tą arba mbney orderį. Paštaženklią 
nesiųskite. Trys rožės nž $1.25. A- 
gentams specialė nuolaida.

Variety Sales Company 
1723 N. Kedzie Ava Dept 833 

Chicago, III.

pilimi dovanų. Jis taipgi 
tari ambicijas, tad dirba 
dirbtuvėj, taupo pinigus, 
kad galėtų mokintis toliau. 
Kazys visai jaunas vyras, 
lankąs tik pradinę mokyklą, 
bet pasiryžęs sekt savo vy
resniojo broliuko ir sesutės 
pavvzdi.

. Adv. p-ni Šalnienė kalbė
dama už republikonus nu
piešė Hooverį kaipo geriau- 
sį lietuvių prietelį ir tinka- 
miausį kandidatą į prezi
dentus. Bet p-nia Šalnienė 
neprisiminė apie aliejaus 
šmugelį, apie bedarbę, apie 
“indžionkšinus,” nes mat 
tie klausimai paliečia repu
blikonus ir jų “prosperity.”

Visgi p-nia Šalnienė tu
rėtų į viršminėtus klausimus 
atsakyti, jeigu nori įtikinti, 
kad republikonų “pros
perity” yra visiems gyven
tojams, o ne tik aukštesnės 
klasės žmonėms ir kad Hoo- 
ver’is yra tinkamesnis ir ge
resni kasndidatas į prezi
dentus negu Smith’as.

Dar kalbėjo Ambrozas ir 
Kubilius. /

Dainavo p-nia Kubilienė.
Prakalbos buvo naudin

gos tuo, kad davė progą lie
tuviams apsi pažinti su dvie
jų didžiųjų partijų progra
ma. • ' •

Visus kviečiame atsilankyti, nes va
karas bus gana {domus. Susidės iš 
dainų, kalbą ir paveikslų. Dainuos 
gerai žinoma p-lė M. Grybaitė. Tiki
mės kad bus ir p-nas S. Paura. Bus 
rodomi krutami paveikslai. Bus juo
kingą. kaip tai Charlie Chaplin ir ki
ti. Prašome pesivėluoti, nes prasidės 
virš pažymėti laiku.

Taipgi bus draugijos šv. mišios 8:45 
vai. ryte už mirusias nares. Visos 
narės privalote dalyvauti ir ateiti | 
bažnytinę svetainę 8-tą valandą ryte, 
iš kur susitvarkę maršuosimč in cor- 
pore į bažnyčią.

KOMISIJA

narių, įgyt jų simpatiją ir 
iškeliaut 'su -jų širdingiau
siais linkėjimais. Iš Olim
piadų ji atrašė kuopai per 
mūsų gerbiamą dvasios va
dovą, kun. S. J. Vembrę, 
sveikindama visus anrius, 
prašydama jų maldų dėl 
'pasisekimo. Reikšminga 
taipgi tas, kad visoj kelio
nėj, Albina nešiojo Vyčių 
ženklelį. Sugrįžus Albina 
atsilankė į kiekvieną mūsų 
susirinkimą, dalyvaudama, 
taipo eiline narė, ne kaipo 
išdidi garbės narė, kuria 
tapo Liet. Vyčių Seimo nuo
sprendžiu. Nebepig mes ją 
visi mylim ir vadinam “Mū
sų Albina-” Savinamės ją, 
nors ji gyvena Šv. Kazimie
ro parapijos, ne mūsų Auš
ros Vartų parapijos ribose. 
Ji yr$uvyte ir woreesterietė, 
todėl nemanom, kad kas už
ginčytų mum teisę pasisa
vint ją.

Bendrai ir individualiai, 
mes linkėjom Albinai ge
riausios kloties. Ji dasigy- 
veno pasaulio pagarbos. 
Vienok, bus dar daug mo
mentų, kuomet mes vėl pa- 
siūlysim savo moralę para
mą Albinai, palinkėsim jai 
geriausio pasisekimo, gal 
sporto srity, gal gyvenimo 
ateičiai. Kol prireiks tokių 
specialių linkėjimų, išreiš- 
kiam vienus linkėjimus, ku
rie dabar tinka ir ateity vi
suomet jai atitiks. Tai yra, 
kad tu, Albina, visuomet pa- 
siliktųjįiei ta pačia mums 
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324 “E” Street, So. Boston, Mass
Kampas “E” St. ir Broadway 

Tel. So. Boston 1645-M 
Lietuvis CONSTABLE

Parduodu ir mainau namus, krau 
tuves ir farmas. Inšiūrįnu auto
mobilius, namus, fomisius ir tt. 

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip ir Lietuvoje.

atskiri trys šildomi (steamK . 
’arsiduuda labai pigiai, tik už 
Rendą į mėnesį $124. įnešti 
Matykite S. JOKUBAUSKAS. Ą
Mėsos Krautuvė

,,f v*

mūrinis namas 8 šeimyną su , v 
paladžiais, l>e to mėsos *».*'

neperdicb^Miriaj 
os, yra dar 
Jonas, vyresnis už 
’ Kazys, jaunesnis.

į r. be abejo, tuoj į- 
olegiją.
■sričių šeima yra ti- 
i>aprasta Amerikos 
išeimyna. Gyvena 

nuomuotam namely,

džįa h|tųv£itę. Nešiėflamą 
jyaįįi, visuę

ir visuomet seksis. Neši 
garbe sau ir visai lietuvių 
tautai. ------ —-

Lapkričio 17 d. čia prasidės 
parapijos bazaras ir tęsis iki 
gruodžio 1 dienos.

Spalių *23 d. parapijos baž
nyčioje atsibuvo gražios ves
tuvės darbščių vyčių ir gerų 
Choristų A. Dulskio su A. Ži- 
buriūte. Jaunavedžius drau
gai tinkamai pagerbė ir apdo
vanojo. /

Akstinas

i . ’ ■ ■ i — ■==

kiausia nušviečia jos cha
rakterį. Mokykloj* kiekvie- 
nas mokytojas liudys, jog 
Albina yra viena iš geriau
sių mokinių. Moksle, kaip 
ir plaukime, ji stengias at
likt savo užduotis kuosaži-♦ *• 
ningiausia; mokinas rimtai, 
pasišventusiai. Pabaigus 
High School, jos ambicija 
yra įstot į kolegiją, mokin
tis toliau- Abejojo, ar ga
lės įgyvendint tą ambiciją. 
Žmonių mielaširdi ilgumas 
padarys tai galimu. Majo
ro paskirieji komisija, svar
stydama kokia dovana būtų 
tinkamiausia įteikt Albinai, 
palietė ir mokslo klausimą. 
Norėta suteikt jai piniginė 
dovana, bet tas sumanyiųas 
atmestas, nes, jei Albina 
priimtų piniginę dovaną, ji 
nustotų mėgėjos plaukikės 
stovio, automatiškai taptų 
profesionale. Pagaliau, pri
eita prie išvados, kad tas 
keblumas išvengiamas suda
rymu stipendijos fondo, 
$2,000 sumoje. Fondas su
geltas aukomis iš civilinių1 
organizacijų ir pavienių as
menų. Albina pradės juo 
naudotis sekantį rudenį. Ji 
paigs High School birželio 
mėnesy 
stos į 1

Osipl 
piška, 
lietuvi įj 
mažam' 
be jokių pretenzijų. Darbi
ninkai _ žmonės, neturtingi, 
užsilaikanti iš tėvo savaiti
nės algos, o šoferiams alga 
mokam 
Be Ali; 
niukaii 
Albiną
Jonas taipgi nejrrasfas-platt- 
kikas, atsižymėjęs vietinėse 

: Rungtynėse, laimėjęs kriėtą
- i

•;*x: <ri !■
NAMAI, fĄBMOą  ̂

, BIZNIAI

1 nikus 
įtaisymais ir 
krautuvė. Geroj vietoj South Bostone. 
Išmainys arba parduos pigiai. Matyki- • 
te F. SILUK. ■’ iii

South Boston’e *.'Ža
Vienos šeimynos namas 7 kambarią 
prie Thomas l’ark. Geriausias pirki- 
n<as. Parsiduoda už $5/100. Ininokėtl 
$1,000. Matykite DeLUKAS.

Geriausia Proga Bostone
Aš turiu dėl asmens norinčio gerą Ir 
nuo senai išdirbtą- saldainių biznį su ’ę; 
pirmos kiesos prietaisais, kaip tai: *2 
ice-cream ir candy, dirbamoms mašt<,JįS 
noms ir gražiais fixtures su 3, Storai^ 
6 kairbarlų namu ir 2 automobiliu. 
ganidžium; tirštai apgyventoj vietoj, _ 
prie gatvekarią, bažnyčią ir mokyklą. -.»2 
Navininkas būdamas senas nori iš biz- 

[nio visiškai išeiti, todėl parduoda už ’ S 
$26,500, tik $4,000 įnešti ir duos leng- 
vas išlygas. B. B. ŠTEFAN.

Biznis ir Namai
Arti Bostono, ant Main dvieją gatvią 
3 šeimyną namai su visais įtaisais, dF 

[<le;ė krautuvė su soda fountatn ir 
ice-cream i>arlor. saldainių ir mažą' w 
grocerią, taij>gi 4 karų garadžius ir 
18,000 pėdą žemės’ (beveik pusė ake- 
rio) su puikiu sodu: daugybė įvairią 'Jgi 
vaisintą medžią. laibai geras kam- J*
pas <iel gasolino stoties. Savininkas 
apleidžia šią šalį ir todėl namus su ;3 
visu bizniu jmrduos už $15^500 vertas '5^ 
$25,000 Matyk B. B. STEPAN*.

Dorchester—Prie Uphams 
Corner ,

|3-ją šeimyną namas pę G—-7—7 kam- w 
Įbarjįis su vUaW>nroflmišlMis impAnr*»* . 3 
I metinis, . Šilto Ūdytos. įiįfy ’ 3
Itrivąl

Elenos Aušriūtės Koncertas ... ^.,r. • i

Si»Uų 28,;$y. Kazpųi^ pa,- 
rapijiųęję ,$alėje. įvykį Wor- 
ęestery, koncertas talentingos 
lietuvaitės daįninmkėį,, p-lč§ 
Ęlenps Aųšriutės. Gįiuįnjų P-lė 
Aušriutč yra Peąnsylvanijos 
lietuvaitė. Turėdama iš pri
gimties žavintį bals,}, nuvyko 
jo lavinti į New Yorką, prie 
žymaus muziko S. Constantino 
Yon. Ištobulinimui savo mu
zikalių gabumų keliems me
tams iškeliauja Italijon. Ir 
štai Milano muzikalės garse
nybės p. Artūro Codore ir p. 
Fernando Ferrara į keletą 
metų iškelia p-lės Aušriūtės 
muzikalius gabumus iki ne^a- 
jikėtinos augštunios, kad ji I- 
talįjoje padaro savo debutą 
Verdi operoje “II Travatore,” 
dainuodama Azucenos rolėje. 
Dėlei savo muzikalių pasiro
dymų Italijoje p-lė Elena susi-% 
laukė didelių pagyrimų ir me
dalių nuo Italijos valdžios or
ganizacijų ir nuo kardinolo 
Ferrari. Ir štai po penkių me
tų studijų Italijoje p-lė Elena 
Aušriūtė sugrįžo ir dabar su 
dideliu pasisekimu koncertuo
ja Amerikoje.

Gegužės 13, jai koncertuo
jant New Yorke, Engineering 
Auditorijoje, atvyko ir daug

P-nas Kubilius yra Vpoąr” 
pro^eėijon^ląs, neš nė įal- 
bčtojų pavardžių nemoka 
ištarti. Jįs atidargs vąlĮarą 
griĄėąi už sįdbimų apie ku
ki f ten Žinyčių Tųr |jūt 
m ekįnyčią. Šiosę prakalbo^ 
se Piliečių Kliubas neturė
jo leisti p. “profesijonalui” 
skelbti savo kromelį, nes ne 

i tuo tikslu buvo rengtos pra
kalbos.

Perstatė kanklių orkestrą. 
Paskambino nieko sau, bet 
galėjo būti ir geriau.

Pirmu kalbėtoju buvo Ą. 
F. Kneižys. Jis savo kalbo
je aiškiai perstatė abiejų, 
Demokratų ir Republikonų, 
partijų kandidatų tinkamu
mą į Prezidento vietą. Be 
jokių svyravimų įrodė, kad 
Washington’o valdžioje rei
kia permainų. Hoover’is 
stovi už tęsimą dabartinės 
valdžios platformos-

Priminė aliejaus šmugelį, 
tekstilės audėjų ir mainierių 
streikus ir pasmerkė repu
blikonų “prosperity,” kuri 
tik yra naudinga kapitalis
tams. Patdrė lapkričio 6 d. 
balsuoti už gub. Smith.

Kalbėjo dar vienas ang
las už Demokratų partijos 
kandidatus.

Už Republikonų partijos 
kandidatus kalbėjo viena 
anglė, kuriai ar tik ne adv. 
Šalnienė interpretavo Knei- 
žio kalbą, kad ji tuojau 
griebėsi apginti republikonų 
“gerą” vardą. Ji tarp kit
ko prfsakė, jei moterys ne
nešiotų šilkų, tai “cotton” 
audėjai turėtų darbo. Kitas 
anglas irgi kalbėjo už repu
blikonus.

Spalių,
Arinėje, į___
Čių politines pi 
bėjo už deM51 
blikonų partijos
į valdžios vietas lietuviai it 
amerikonai kalbėtojai.
* Prakalbas atidarė J. Smi- 
glius ir perst?rt€t„vesti pro
gramą “prof^jjoįal^”, n. 
į. Kubilių. Kokios profe
sijos yra p: Knhilius nepa
sakė nė Sipi'^ę -nė pats 
Kubilius nepasiaiskino.

Ęožųas pirkėjas reikalauja gero-■.įša 
namo, gražioj vietoj ir ne brau- 
giaP Ant tų višfcj1 klapsimų mes 
atsakysime, [nesi- Įturį^ecks. paro- 
(dyti. ^e^iąm(ipasiskaityti 
p! , ,.it f
IMuto mimai, trys krautuvės ir įlevy- ’ įa 
nio$ šeini ynos po - i5*tL71 kantbar iua • tu J» 
visąis įtaisymais: gerai sutaisyta 15 
vhlįiuš ir i lauko'^Usės. Puikioj v tetoj 
So.; Bostoną;;JšrendayųtiŲS pilnai, 
dos $47G4 per metus. ParshiuodU UŽ ‘‘‘S 
$38.500,' Įnešti $5,000. Savininkas su1 -.'j® 
tinku mainyti ant mažesnės proper- 
tęs. Klauskite pas .1. TUINYLA. '

Kam Būti Be Darbo?
Ipirk bizuį. darbo turėsi, pinigą už- 
įteks, nes šis biznis yra geroj lietuviu 
| apgyventoj vietoj bučernė ir grosernė. 
Į Parsiduoda labai pigiai, tik $1,500. 
Klauskite pas B. KONTRIMAS. -ig

Mattapan
13-Ją šeimynų namus su naujos mados ,£3 
Į įtaisais, gražioj vietoj. Iš priežasties
Į savininko ligos turi būt greitai par- • -i 
Įduotas. Prekė tik $8,800. Lengvos Iš- J 

lygos. Matykite J. GAILIUS.
Dorchester

3 šeimynų 18 kambarių 10 metų senu- jį! 
Įir.o mm ils su visais moderniškais J- ' 
Įtaisymais. Atskiri šildomi (iečiai. Di- P® 
Įdėlis daržus.-Nuo gatvės medeliais ap- 
Į sodinta. Parsiduoda už $12,500. Maty-

kitę Al. MIZARA. ' <$0
Ekstra Bargenas

Įso. Bostone 5 šeimynų ir vieiia krau- A 
Į tave kampinis namas, turi gerus įtai- 
isymus, randasi puikioj vietoj prie by- 
Įčių Ir karų. Vra vietos dėl garadžiaus z.'Į 
Įstatymo, ltemlos $135 mėnesiui, l’arsi- 
Į duoda už $8,900. Matykite V. YAN* 
IKUS. . . įį

Dviejų Šeimynų Namas Su 
Krautuve

Įso. Bostone, geroj vietoj, įtaisymai.:-1 
Į maudynės, elektra. Kernių neša į mė- 
Įnesį $53. Parsiduoda tik už $2,800.’ 
Į Matykite A. IVAŠKA.

East Bridgewater Farma ,
30 akrų, 7 kambarių namas, bamė, 

Įvištininkai, 050 vaisinių meiižių, vie- 
| ta labai graži, prie pat didelio ežero.J'' 

d Namas turi visus įtaisymus; vantos. rr/> 
(elektra, šilumos Įiečių. Parsiduoda UŽ’•» J 
($10,000. Savininkas sutinka mainyti - ’ 
Į ant namo mieste. Matykite TUINYLA.

Dorchester .
puikus namas su visokiais įtaisymais ■» 
ir šiluma. Parsiduoda už $6,800. Inį - yį 
mokėti $1,500. Matykite? RUSELb ‘.-m

J. Mortgičiai
Reikalaujant Mortgičių iš banką 
atskirų ypatų musų ofisas aprūpina / 
pirmais ir antrais mortgičiais. Maty^ ^2 
kitę Thomas McCORMICK.

Dorchester *
3 šeimynų 20 kambarių su visaiš itai- '1 
sj mais,* 
pečiai. 1J 
$8,800. 
$1,500.

Šeimyna didžiuojas labiau 
ir kalba apie Albinos atsi- 
žymėjimus noriau, negu ji 
iati. Vienatinis jiems ne
malonumas buvo tas, kad 
enkai pakrikštino Osipavi- 

čius lenkais ir net paskelbė 
tai amerikonų spaudai. Tė
vai Osipavičiai yra patrio
tai lietuviai, nemokanti nė 
pusę žodžio lenkiškąi. Kaip 
tėvas, taip motina, paeina 
iš pat Lietuvos širdies. Tė
vas, Kazys Osipavičius, ki
lęs iš Sausėti j kaimo, Liu
bavo parapijos, Mariampo- 
lės apskrities. ^rina»_ye- 
ronika (Kazlauskaitė) Osi- 
pavičienė, paeina iš Trobiš- 
kių kaimo, Liudvinavo pa
rapijos, Mariampolės aps
krities.

Albina dalyvauja ir kituo
se sportuose, ne vien plau
kime. Mokykloj, ji yra ve
dėja merginų Hockey Team. 
Jos kojos miklios, ir yra da
lyvavus bėgimo lenktynėse 
su gerom pasekmėm. Šiaip
jau, mokykloje, ji tjiri var
dą geros “ali-round sport,” 
ir gal i dėl - to, ar delei jos 
asmeniško malonumo, ji 
vienbalsiai buvo išrinktą sa
vo klasos. vicę-pĮrmininke. 
i/Tf&lbį Vyt!
kHo>441U|ia ppsirąiė pė
džioje vasaros, pirm iškelia
vimo į Olandiją. Dalyva
vo rodos tik viename ausi-

žint su didesne dalim mūsų
• - ■ r , v.- . • .
J > •, •_
. • • s:. -.

“New * rorĖ Herald-Tribupe’ ’ 
ajjįe p^ę Aušriūtę tarp kitko 
pasakė: ' ’ z ‘ .*'
i*' i-i rt • ■r •. i '>

. H§1$ a- strong yoice, 
p<WJį$ing vfornitli.of tone.’’

■“Nęyr York Amerięąn” štai 
kaip: mūsų tautietę augštiaa: 
. < “Mįss Aušra’s voicg hąd 
niueh to recommend it to con- 
cert-goers. It is full, flerible, 
rich and syinpatetic. ”

Todėlei p-lės-Aušriūtės kon
certas tVorcesteryje turėtų su
traukti netik visus gerą muzi
kų mėgstančius, ypač apšvies- 
tūnijų-inteligentiją, bet ir vi
sus lietuvius savo tautos var
dą branginančius, kad savo 
atsilankymu paremti ir pa<lrą- 
sinti iškilusią talentingą lietu
vaitę dainininkę dar 
niems muzikaliems ir 
niems laimėjimams.

Koncerte taipjaugi 
programą ir akompanuos pasi
žymėjusi buvusi Worcescterie- 
tė p-lė Šalinaitė, kuri taipjau- 
gi muzikoje lavinosi Italijoje.

Koncerto programa yra pa
rinkta ir turtinga. Štai ji: 
U Travatore ....................................Verdi
Ye, ivho lia-s yearned alone

, •— Tschaikoįvsky 
Over the Steppe ............ Gretchanioff
f Jofah ................................Moussogorsky

Pieno, solo, p-lė šalinaitė
Kur Bakūžė Samanota .......... Šimkus
Lopšinė ........................................... Šimkus
Aš bijau pasakyti ............... Vanagaičio
Night oti ways unknou'ti . ...Griffes
Dusk in .Tune ................................Foster
Morning Hymn ....................... Henschel

. s Piano, solo, p-lė šalinaitė 
Nebbie ......................................... Respighi
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Penktadienis. spalių 26, ,1%

fe KAIP BOLŠEVIKAI NAU 
DOJA RUSŲ VIENUO

LYNE ‘
't. I •

: Apie rusų vienuolynų li- 
kįmų rašo *‘*Deūtscher Weg” 
(Vokyčių’jkeiia^). _ Ųęyęfls 

f visi’ vienuolvnav panaikinti; 
Į vienuoliaP’iV'KWrtidlės i.švai - 

b-Jgrtos arba; išžudytos, .p vi
sas kilnojamas ir. nekilnoja- 

į>? toas turtas nusavintas (sū-
L * •«4*' * > t * *■ •

valstvbintas). Atimtuose 
g? vienuolynuose ir bažnyčiose 
įsitaisyta klubai, dirbtuvės, 

benamiams prieglaudos, dar- 
B ‘ bininkų komunos, lyties li- 
e gti ligoninės, kinematogra- 
I. fai, teatrai, sporto salės, ko

munistų agitatorių prakal- 
L bu salės, mokyklos, studen
tu tų bendrabučiai ir tt. ir pa- 
K.’.tys žymiausieji vienuolynai 
: neišvengė šio likimo, jie 

taip at tapo teatrais ir ki- 
nemotografais. Taip, pav., 
Troicko-Siergievskaja - Luv
rą šalia Kievo buvo sunau
dotas meno istorijos muzie
jui, meno parodai, apskri
ties finansų valdybai, poli
technikumui piliečių \karn 
invalidų darbininkų bendro
vei. černygovo vienuolyne

i?-

!•

|? Įtaisyta benamių prieglau- 
y da, dirbi’jvės ir elektros sto- 

tis. Litografiniame šio vie-

i ' £•
TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SH ALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B.

*' cm- » č&rjnim įtįtmuį-

naiiaų .tarnavo bažnyčios rei- 
šiąndięiv •

koinetfiistų laikršštis

h) vienuolynai Baviovo^bū- 
vo- pav 
iųatį.ji __
nuolynas Ori’ė^Hapo darbi- 
ninktj koloniją,bažnyčią, 
viena., gražiausiųjų*- visoje 
Rusijoje, tapo biblioteka ir 
darbininkų klubu* Vienuo
lyno sodnas tari&ūjžu liau
dies pasilinksniinHpąūis. 
Garsusis Sarovo vienuoly
nas yra pavyzdinio ūkinin
kavimo kultūros centras, 
vienuolyno bažnyčia — dar- 
bininkij klubas. Juozapato 
vienuolyne (Volokolansko 
aps.) įtaisytas vaikų darže
lis, darbininkų ir ūkininkų 
našlaičių vaikų prieglauda. 
Moterų vienuolynas Vladi
mire paverstas vad. butų 
kooperatyvų draugija (savo 
rūšies bendrabutis), bažny
čioj muzėjus ir gubernijos 
archyvas. Garsiame Pred- 
tečinskio vienuolyne įtaisy
tas šepečių fabrikas ir aukš
tosios žemės ūkio pedagogi
nės mokyklos studentų ben
drabutis. Svarbiausiuose Ni- 
kolo-Červino vienuolyno tro- 
beesiuose (Valuisko apsk.) 
atidarytas darbininkų vaikų 
darželis, o kituose namuose, 
yra siuvėjų, batsiuvių ir sta
lių dirbtuvės; bažnyčioj bol- 
ševikij švietimo valdyba ir 
darbininkų klubas.

Z a-

Šiuomi skelbiamė,! kad A. 
L. R. K. Moterų^ Sąjungos 
Mą^sf^ if Nevy, Bįųipshire 
apskričio suvažiavimas—į- 
vyks 4r xHeną lapkričiu jnr- 
mą vai. po pie^ž, šv. Petro 
bažnytiųęj svetainėj, 5-ta 
g-vė, So.. Boston, Mass,,.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartų 
ir rankų išdirbinių paroda.
Brangios sąjungietės! ruoš

kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarimu.Visokius ran- 
kii išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu: *

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

BROADWAY THEATRE 
'^yL-l'ra 

t South Boston
—U R .7
SEKMADIENY

« Spalių-Oct. 28 
Bonncr į 

“PRETTY CLOTHES 
5 Atetiiįt Vodevilio. IF Valiausios 
I’asaufhTPs žinios, Sportai, Chick 
Jieelfafrs" F<5ot ~TOTFjrKonie<liJ<>s.

i' *. ♦ -e*?•*■ t?*; s >■ •

-J ' ..

G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
■.."••Darbininko” Name

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tel. Unlversity 1463—J.
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PSTIS

©Liberty 7296.

I GEORGE H. SHIELDS
| ADVOKATAS
1811-812 Old South Building
| 294 Washinorton Street
S Boston, Mass.
• Valandos' 9 A. M. Iki 5:30 P.

GYVENIMO VIETA

g 37 Gorham Avė., BrooMin 
g Teiephone Regent 8568

GIMIMŲ SUMAŽĖJIMAS

Sakoma, jau ir anglai 
pradėjo rūpintis gimimų 
mažėjimu. Iki šiol visi bū
davo juokiasi iš Prancūzi
jos. Bet Prancūzijos gy
ventojai pasididžiuodami ro
do į faktą, kad bedarbių jie 
taip, kaip neturi, kuomet 
Anglijoje virš milijonas gy
ventojų neturi darbo. Pa
našiai ir Rusijoje, Vokieti
joj, Italijoj, kur žmonių vi- 

dos daugiau gimsta, negu 
irsta. Vienok paskutiniu

c

I
I ir 
p 
į-< ■ 
f t?
B
■
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332 WEST BR0ADWAY
Teiephone South 

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO

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

Puikus kampinis namas, krau
tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
Tankiausia bizniui vieta. Kampas

; E ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre
kė $5,500.

Trijtj šeimynų medinis namas 
ant Sixth St., netoli E St., 444 
kambariai, gesas, elektra, skalby- 
nės. Visas pertaisytas is vidaus ir 

, S lanko. Prekė $4,800.
Dorchester’y

: Trijų šeimynų medinis namas su 
"visais. įtaisymais.. Prekė $10,500.

Trijų šeimyntį medinis namas 
5-6-6 kambariai ttrt įtaisymais Pre
kė $10,000.

Dviejų šeimynų medinis namas
' 5 ir 7 kambariai šu visais įtaisy

mais ir vienas lotas žemės dėlei
r - . :

K Vii Arlington^e r £ / t 
Naujas dviejų šeimynų namas 5-5 
kambariai ir dviejų karų gara- 

-------- • . . g
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Ketvirtad., Penktadieny
- ir šeštadieny

Lapkričio-NoV. 1—2—3
Tom A f oo r c į

ANYBODY SEEN 
KELLY

Taipogi
THE MODEL FROM 

MONT MARTE
Ketvirtadienio Vakare 5 Aktai 
Vodevilio. š»‘štadien.v po pietų ir 
vakare Dovanos—1 lovanos—Do
vanos.

J, $1

L* i’J i

Pirmadieny, Antradieny 
ir Trečiadieny K,

Spalių-Oct; 29—30—31 
“THE SH0W GIRL” 

su Alice U hitc

Taipogi 
“THE STOOL PIGEON” 

su Olivc' liorden

rirniadienio Vakare — 5 Aktai 
Vodevilio. Žinios—Komedijos— 
Apžvalga.

laiku skątčiūs gimimų ma
žėja neJ;ik Anglijoje, bet ir 
Italijoj, dėl ko Mussolini, 
sakoma, net plaukus nuo 
galvos rauna. Gimimų ma
žėjimas niekais pavers jo 
planą turėti Italiją su 75 
milijonais gyventojų.

Anglijoj įvykęs gydytojų 
draugijos suvažiavimas nu
rodo, kad to mažėjimo ten
ka laukti. Jis nėra netikė
tas. Mokslas jį atspėjo. A- 
merikos biologas, profeso
rius Pearl, keli metai atgal 
savo knygoje įrodė priežas
tis, kurios gyventojų augi
mą kontroliuoja. Gyvento
jų skaičius, kaip kiekvienas 
gyvas kūnas, auga, didėja, 
o paskui silpnėja, lėtėja. To 
skaičiaus didumas eina sulig 
tam tikru gamtišku įstaty
mu. Iš pradžių, gyventojų 
skaičius bet kurios šalies, di
dėja tik pamažu, bet vėliau 
spartėja ir pilnėja. Pergy
venus staigi], padidėjimą, 
skaičius apsistoja vietoj, ar 
net ima mažėti.

Mokslininkai išdirbo tam 
tikrą matematišką taisyklę, 
pagal kurią gali atspėti, ka
da kiek gyventoji] bet kuri 
šalis gali užlaikyti. Gyven
tojų skaičius priklauso nuo 
jų tirštumo ir nuo to, kiek 
maisto, ar galimybių yra už
laikymui. Kada pasiekiama 
aukščiausias tai gadynei, ar 
laikui, saikas, ~ gyventojų 
skaičiaus augimas sustoja, 
nesį jei- nesustotų, tai ture- 
tų Wti "rąstą kitas kokis bū
das perviršį pašalinti: ka
ras, rnaf&s, badas, ligos, ar 
kitkas..;

’ Todėl gyventojų skaičiaus 
apsistojimas nėra blogybės 
ženklas.
r - • - -
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t KVYGELfi ANGLU KALBOJE
“Sbmification of a Parental 

> .;;Ltagnagef’,.
šf knygas pri
Amerikos Jaunimui. Ka
25c. persluBttinaa 2c Kreipki 

, : : \ “DARBININKAS"
366 Broidwaj,% \ ' F ' \

’ J $ '•

; AKUNEY1ČIUS
\ M 4 .A • • 'X

JUOKELIAI
ATKIRTO

Vienas žmogus joja pro garsų 
universitetą asilų. Asilas pradė
jo bliauti. Tuo tarpu išėję keli 
studentai pasityčiodami klausia 
žmogų:

— Ei, fu, asilo tėve, ko tas ta
vo asilas taip labai rėkia?

— Mat, vaikeliai, — atsakė ra
miai žmogus,—jis džiaugiasi tiek 
daug savo fyrolią pamatęs! “Š.”

— Matai! Ana į tavo namą per 
langą vagis Lenda!

— Nieko, nieko. Mano pati 
pamanys, kaitai aš ir jį taip pa- 
eiupinės, kadmiekad neužmirš.

------- 1-------

SKANI SRIUBA
JONIENĖ valgydama) : Ar 

galėtum pasakyti man, kaip
mistėlė išvenfi tokią saldžią sriu
bą? —

BALTRUVIENĖ: Dėlto, 
niekuomet nededu pipirų.

ne- 
ta-

kad

GYDYTOJUI APŽIŪRĖJUS
LIGONĮ

LIGONIS: Norėčiau paklausti 
pono gydytojo ar daug reikės už 
išgydymą? ;

GYDYTOJAS: Kada tamsta pa
gysi, tuomet atsilyginsime.

LIGONIS: Būti] gera numirti, 
tuomet nereikėtų atlyginti.

KAS MAISTUI GERIAUSIA 
TINKA

— Kieno mėsa labiausiai, mais
tui tinka?
’ — Gaidžio. Jį galima valgyti 
ir pirm jo gimimo ir po mirties.

— Jūs sakote peršate man ba- 
gotą trisdešimtmetinę našlę. Ji 
turi juk jau 52 metu. Tai iš jūsų 
pusės yra didelė prigavystė!

— Kaip prigavystė. Juk jos 
vyras iš tikro pirm 30 metų mi
rė. “K-nas”

PRIEŽIŪRA
ŠEIMININKĖ: Aš matau, kad 

tu neprižiūri geriausių mano in
dų !

TARNAITĖ: Nesirūpinkite, po
niute. Jie toki lengvi, kad jeigu 
ir pultų ant mano kojų, tai nei 
neskaudėtų.

UŽSIGEIDĖ
VOKIETIS: Kodėl tamstos plau

kai taip gražiai garbiniuoti?
LIETUVIS: O tai nuo karsti

nių. Pernai kaip sirgau jomis, 
taip ir susiraitė plaukai.

VOKIETIS: Oi, kad ir man tų 
karstinių...

Spalių 28 d. — rezervuota 
dėl “Aušros sūnų” — Water- 
bury, Conn.

Lapkričio 4 d. — Maspctli, 
L. I.

Lapkričio 11 d. — Newark, 
N. J. — su Šv. Cecilijos choru 
“Žemės rojus.”

Lapkričio 17 d. — Linden, 
N. J.

%

Lapkričio 25 d. — Bayonne, 
— Hartford, Conn.

Kolonijų organizacijos, ku
rios iki Kalėdų norėtų susi- 
tarti_del art. St. Pilkos kom
panijos atvykimo prašomos 
kreiptis šiuo antrašu: St. Pil
ka, 1701 Stanhope St., Brook
lyn, N. Y.

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

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre B-dg.

T

t
j

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
~(KASEARAVIOIUS\

511 Brodaway, So. Boston
Oįsio valandas:

ano 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki K 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldieniais, talp-gl seredomls nuo 

12-tos dienu uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Jį

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVAĘJSKl 
(GALINAUSKAS) 

414 Broadway, So. Boston 
Teiephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po piet ir quo 7

■ Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal su
sitarimą.

i - 

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

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

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtu ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaei- 
iU- ‘
Verta kiekvienam turėti na
muose ta gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženkleli. 

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

I
TeL Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mato St., Montello, Maną,
(Kampas Broad Street), 

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 12 vaL
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

TŪZAS IR ŽEMUKAS
(Dvi kortą aki)

Kartą į vieną baliij buvo pa
kviesta rusą rašytojas Puškinas 
ir lenką—lietuvią rašytojas Ado
mas Mickevičius. Ten buvo gerai 
prisigerta.

Baigiantis baliui, lipo laiptais 
Puškinas žemyn, o Mickevičius 
aukštyn. .

Puškinas sako: “Pasitrauk, že- 
muk, tūzas eina!”

Mickevičius atsakė: “Bet tru
pą (kozyrią) žemukas ir tūzą 
kerta.” x “§-nis”

SOUTH BOSTON, MASS.
1662—1373

arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.

Hardware Krautuvė South Bos
tone ant Broadway, geras, senai 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiai

Barbernė ir Poolruimis. Vienin
telė tokia įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

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

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipogi, ir ■ Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo Sūrius. ' “

i Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Apglya žinomi tarpu -atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, f amų Ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurių čia negalima suminėti.

TTl___ '£2*___ £1___!_•_ _  t-------<

to iki 9

“Rytas”

už

Tel. S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

373 WEST BR0ADWAY
Kampas E Street. Room 2
(Viršuj Šidlausko aptiekos)

Valandos: 9—9

*

•s -

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETMSTAS

■a • •• "

TeL 8. B, 2805—R.

(.IITUVIS 4
OPTOMETMSTAS

*. * ¥ 

t •'

SO. Boston,
"i ^1#

Ofiso tel.: Park 3491 
ADVOKATAI

BASKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.

IGNAS J. BARKUS 
101 Sterlipg St. Maple 4964 
MICHAĖL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771
•. ' i..1-

——S-E^-=-======S==S==S==?==
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TeL So. Boston 0506-W. ] [
Lietnvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS H
251 Broadway, South Boston I !

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 j j 

■vakare. Seredomis nuo 9—12 I ! 
vai. dieną, Subatomis nuo 9 j [ 
iki 6 vak. Nedėliomis. nuo 9 | [ 
iki 12 (pagal sutartį).

- į t --------

t
Main Offioo

South Boston
0304-V

> ’ •: * * į.

r
Brandi Office 

’ Brockton - 

~ 7916- W

E. V. W A R A B 0 W 
(WraMiauak4> ‘ K x

LIETUVIS G 
RALSAK 

t 1043 WasMn<ton S
TeLNortrood 4608

■
*

-L

Visais reikalais galima kreiptis
A

Oratorius ir Balsamuoto jas 
m Ir

namo.'.Prekė $11,500.
u .

r

4
’’

djįus su visais i 
$12,50(1: Savininkasf

, «nyti ant farmos apie lOakerią

J/PETRUŠKEVIČIUS 1 j1 tMahiotM Gnboritt- 
137 Amw 8t» Brockton,


