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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K K: 

SOUTHIBOSTČN, MiM;
iU..i,.».i..į

jRymas.
praneša, kad Italą Raudo
nasis KryŽiiis atsisakė, su 
padėka, priimti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaiis paskir
tus $5,000 šelpimui nuken- 
•ėjusią nuo vulkano Etnį 
gyventoją _ y. J 

; Buvo pasakyta, kad to 
; jrašto gyventojai yra per* 
pilnai aprūpinti, ir, kad pa
šalpa* jiems nereikalinga, ir 
kad čia norima prisilaikyti 
Eremiero Mussolini uždrau
dimo rinkti atikas.

DAKMMINKŲ SĄJUNGOS organas

VKįętyt .* D^.1?S8 Mį^įSS
.lęjĮ.'jjįėĮajy atsy1

kainas
’Aht-

V

V
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PASKENDO MOTORINĖ 
VALTIS

L" ’ -4 4 / .-^

•7 Nemune ties že-|
Kaniūkais 97 kilomet- f — Italijos dik

x

KALTINA LAIVO VESTRIS 
KAPITONĄ '

Tark, — Jung. Vals
tiją viršininkai pradėjo ty
rinėjimą reikale nuskendu
sio laivo Vestris, su. kąriuo 
111 ašmeną žuvo.

Tyrinėjimą veda Jung. 
... Valst. distrikto prokuroras 
Tutle.

/pašaukta liudyti išgelbėti 
pasažieriai ir įgulos nariai.

• Paaiškėjo, kad pavojus 
buvo jaučiamas ir nesisku
bintą šauktis pagalbos.

. Džvislabiaušia .kaltinamas 
laivo kapitonas Carey, kuris 
su laivu, sako nuskendo.

Sako, kad kapitonui kom
panija buvo pasiuntusi pra
nešimą, kad jis nesiskubinti! 
šauktis pagelbos, . ‘Tuo no
rėta išvengti nuostolią. Jam 
patarusi susisiekti su tos

* pažuos kompanijos laivu 
Voltaire, kuris t plaukė iš 
Pietą Amerikos į New 
Yorką. /,

r Betyrinėjant, paaiškėjo ir 
tas, kad butą apsileidimo ir 
ii darbininką pusės.^ Neai- 

r , k. l^^Mp.įę^A?^ėtą^paR L

Greičiausia, kad tyrinėji- 
mas pasibaigs, nesuradę tik
ros nuskendimo priežasties.

Vieni kaltins kompaniją,
, o kiti darbininkus.

. . * • F ‘ .
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BEDARBIŲSKAIČIUS 
VILNIUJE

Paskutiniu .metu bedarbiu 
skaičius Vilniuje vėl auga. 
Taip pav, peręitą savaitę 
padidėjo 65 asmenimis. Da
bar iš viso priskaitoma' 2,^ 
660 asmenų. ’ > ' ta sukilėliu'malšinti.

PONIAĘ.VILEIŠ
Vilniaus lietuvią įgaliąt&Š ĄmetikojeL* 
kad pagelbėjus mūšą jaunuomenei, to 
me Vilniuje.1 Męs turime įvertinti 
yra 61 metą.amžiaus, daug^kentejusį i 
tusi labdarybės darbui. P-niaV 
jos. Anglijos lietuvią kolonijose
našlaičiams, prieglaudose ir mokyklose 

Karštai raginame p v Vileišienės u
. ■ •. . . ’y ♦
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f
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įą, nes.ji 
;if ^irišven- 

ir lankosi Nąu- 
f ‘VilniAuš

rę bestovėdamas ant inkaro fatorius Mussolini prašalino 
,. gįjgiyerte ir paskendo p. Įi§ vietų filmą cenzorią ko* 

• r^fd&kb moferinė valtis įmisiją, kuri perleidusi ro- 
JBdth.', Tuo laiką valty niįė- Įdytį Araerjkoj padarytą 
gojo kapitonas įr mašinis- filmą “Street AigeL” . 
tas*, f Pajutę nelaimę, Šoko] Filmoje pajuokiama italą 
į vątictęnp. Bet smarkiosjgyvęnimas ir papročiai, 
srovės buvo nunešti nuo Į ' . , . . ■ .:....' - ;
kvanto toliau. Kapitoną iš-LIETUVOJ UNIVERSITETE 
gelbėjo ‘vietinis gyventojas BUS MOKINAMA ŽYDŲ 
Bukauskas, o motoristas KALBA
Saulius Špėgis buvę nuneš- Ka,W!a.s, _ Lietuvos Tal. 
tas stovės ir prigėrė Vaite W pranešė, kad greitu 
paskendo nuo per didelio ir Ujku to ives.
netinkamo pnkreyimo:pn- L yk()s wbog
kradta valtis stovėjo ant m- ko+/Ai2na 
karo .pakrypusį ir neturėjo • ...

; • Į APMĖTĖ TRAUKINĮ 

AKMENIMIS

Vilnią Prieš porą dieną 
įeinantį keleivią traukimą iŠ 
IBaranavičią į Luninęą; ne- 

! ak- 
JJU. YVO XXM1ŪUU JVD UCgUOU. W | , . . ,v. - M ■- , - , 

dabar karaliaus Ras 
gydytojas unauicec 1UUIŲI , - , 7 v ., . , , .

Sąjungai, kad Ras Tafari į- akmennns sužeista 5 kelei- 
kalbinėjęs gydytoją . nužu-| aL
dyti Ras Tafari Seserį, kuri Llangus KO. 

taĮp.Balj kaip ir jis, tun; VOJA SU UŽSIENIŲ 
pretenziją ir į Ef lopuos Į G^NIAiS .
sostą*. . ,
• / v ■ L Varšuvos studentai šiomisKaralius Uz ta ^patarna- |dienomis. guruo- ga^se 

.. . . demonstraciją prieš užsie-žadėję gew g^ytojui at- Ho ga^ įwžim& lr var. 
_ygiu • Itojimą Lenkijoje. Demon-

■. . *'■ - . Įstrantai išdaužė keldtos di-

4
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TAUTŲ S-GkJS SEKRETO
RIAI LENKIJOJE k

Lenką ’ užsiėnią reikalą 
mihisteriui Zaleskiui pa
kvietus; lapkričio inėn. pa- 
bagio j Varšuvoje lankysis 
Tautą Sąjungos .generalinis 
sekretorių Erie Drąmmond 
ir vice-sekretorius japonas 
Sigimura.

KETURIJVAIKAINUKAN- 
,l KINOKŪDIKĮ

. Iąpkr. 15 d.—
Šešiąmėhesią amžiaus mer
gaitė iMa pebną bačkoje^' 
visa apdraškyta ir sudaiiį

PblįciĮaj Idirl radb Roza
lija, Bemaną dukterį iš 
Brooklyno, areštavo du 4 
metą vaikus, kurie prisipa
žino nukankinę mergaitę-ir 
įmetę į peleną bačką.

KARASARABIJOJ
/habite _Arabijojp?h-| Sp5j{1> kad valdančioji 
dėjo karą pi’ies Transjorda-jp^į^ pralaiinejusi 14 
mjį.» Keli jit būriai jANj-yigįjj. Darbininkai lainiSjb 
artinasi pm Ąmmaito mies- Mose 0
to/A^ kamomenė vyks- Weg lailng-0 did?.iuin.}.

. . .. d ' Į Nacionalistai gavo 645,000
. . - f ................‘................................. • ’ ' / ’ ’ . "

Raudonieji Pramato Anti 
Sovietą Karo Planą

* . * • "
•*,;------------------------------------ --------------- >..;■• 7 < .. —. • - ■ • ' ;---------------- -- ---------- ---- \
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lEįVESŪVIJŪS IŠSIVERŽĖ 
: * *— IŠ Naples pra

neša, kad vulkanas, Mt; Ve- 
suvijus pradėjo rodyti vei
kimo žymią. Lava jau bėga 
į taip vadinamą “Valley of 
Heli.” Gyventojai, išgąs
dinti Etnos ugniakalnio, jau 
pradėjo kraustytis į sauges-

• nias vietas.

PRANEŠIMAS SUSTABDY 
TO “RYTO” SKAITY

TOJAMS

‘4 Sutemą’’administracijai- 
susitarus su “Ėvto” leidė- 
jais, visi 4‘Ryto” prenume
ratoriai per lapkričio jnėn., 

, kol “Rytas” bus uždarytas, 
gaus “Sutemą” dienraštį.

i '

WasUingtQnf B. C. ~ O- 
ficialės skaitlines parodo, 
kad Tung. Valstijose sunaii- 

-dota: 4,652,393,535 galionai! 
gazolino per 6 mėnesius. ' Į

9

*

' i 
T

Oficialiai gautomis 9 
mis šio lapkričio 14 d, 
Washin gtoii ’e 14etuvąH| 
siuntinys, p* B? K. SM 
Stata Departmęnt’e 
še su Mi'.’Kcllogg’u ai™ 
žo ir konsilacijoš sm 
larp Lietuvos ir IL B.

Pt žaMffi 
Gen.ĘotH « . *.i yBM

TŪKSTANTIS PRAM 
NAMUS, POTVimį]

Iianį^s Oky.
didelis potvinys ir u^| 
Šimtus namą. Apie lflįį 
meną žuvo vandeny* Pa 
te milijonus dolerią. .^j 
Pietinė Kansas- skaūM 
šiai paliesta. •. ;Į

—r-"-T- ' .J
VATIKANAS SMBRK9 

FAŠISTŲ ŽAISLU#^ 
DĖL MERGINŲ S

.Rymas, —- Šv*. Tėvo 
dialis laikraštis Osservafi 
Romano savo vedaipį 
straipsny smarkiai 
ruošiamus fašistą atle™ 
žmšltisr j -Bep kas'la^H 
jaunimo dora?. Jie nepa 
kaip * tas ” jaunimas «M| 
bile tik jį dabar palaikį 

1 /■ * 1 ‘

IŠVAIKĖ ŽYDU STUid 

TUS VENGRIJOJ

'Vienna, lapkričio 17 
Budapešto teknikos/mc® 
los ir Budapešto Uniifiį 
teto nacionalistai stude^ 
susiorganizavę, vėl iŠ® 
visus žydą studentus iš^ 
klasią. Universiteto TO 
minkai nepajėgė numalš 

• KATALIKŲ UNIVERSITE- Leįįų ufenią prekią Icrau* akmenais apšiginkMS 
; TĖ , PAGERBĖ PRĖZ. tuyią' langus ir šiaip pri- nacionalistą studentą iri 

COOLIDGE įtrukšmavo, visur kabindami apsaugojo žydelitis ntrnj
< . . ‘ • plakatus prieš užsiėnią pre~ memį patardami nesįjį

r D. C. ~- Pe4, p šintb ' • * . . -J
reitą savaitę Kataliką 
versitete įvyko nepaprastos Į ■ • .
išsimes. ; 1 J^ietUVOS

Prezidentui Ūoolidge šu- ' T1 •>.,
teikia teisią daktaro garbesI V
laipsnis, ■ kumet jis* dalyva- Į- . '
Vo inauguracijoj naujo uni- LAVOS SUNAIKINTĄ 
versiteto rektoriaus, mbns,| 
J. Į Gataitia, Sicily. —- . Valę

Prežįdėntuį garbes laips- džia jau padarė planus ai
nį suteikė: arkivyskupas statymui sunaikinto, lavos 
Čutley iš Baltimore, univer- .
sitetd kancleris, dalyvaujant mus statys vietose, kur Et 
ankštiesiems Kataliką, Baž^ ^s. ugniakalnio išsiveržė 
ąyčips prelatams. Kafdino- 
Iki b’Cpnnelį iš Bostono, 
fDatighęrty iš Philadėlphia 
ir Hayes iš . $ow Šotk^

kratiia valtis stovėjo ant in- p 

vachtos.

t KARALIŲ “KOVA” Už |

; % ■ . "sostą ..
y • Vokiečią spauda pranešė, 
fcepBamją^atoariusią^m^
W Abisimjos ne^so, olzlnolnl asmens apmete &■ r * y - r • -

f ii I ii,iU Ki. m Lj ■■mm

“Osservatoree Ro
mano” praneša, kad Itali-i 
jos kataliką . prganižąįija 
Kataliką Ąkęija - griežtai 
pasipriešino fašistą politi
kai; ; __7. ■ • r

įCissolinį valdžia, matyt 
dėl.^kiątarp kitą iy. Katgr 
liką Akciją autorizavo no- 
minuoti kandrdatąanaują yįitią sėsto ir tautos labui”Į- 
diktatoriaus' parlament?. ■ 

Bet- katalikai . visu griez- 
tąmu atsisakė; ir kaipo tię- 
pplitinė organizacija nenori 

“““ Į balsŲ, Nepriklausomą nacio- nieko bendro turėti šu fašis- 
nalistą partija 25,000, Dar- tą diktatūra 

Į bo partija 784,000, Šalies * . . / 
Įpartija 88,000, Nepriklaųso- 
ma šalies partija į000< -Ša* 
lies progresyvią partija 13,-

Maskva, lapkr. 17 d. --Į000.
Raudonosios armijos laikai ■ . .
rastis, “Raudonoji Žvaigž-|RADO NAUJĄ MINERALĄ 
dė,” rašo, kad PrancijoąĮ Leningrado chemijos' in- 
veikimas yrą atsuktas prieš stįtuto prof. Kumakov Tado: 
Sovietą Rusiją. Rašo, kadĮligi šiol nežinomą mineralą. 
Pranei jos prisirengimo pla-Rastasai mineralas priklau> 
nas yra įduotas Rumunijai so platinos mineralą grupei 
įr Lenkijai, ir kad tos vals- Į irrsusideda iš iridi jaus ir 
tybes susitarusios rengiasi Į 20% rutenijaus.

...... ..,................. ................... . ------------- -------------------------------------------- .... .

Į SLA. Iždininku Paskirtas
» s* '

Ju <
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VALDANČIOJI PARTIJA 
LAIMĖJO RINKIMUI

’ AUSTRALIJOJ

. Jfelboiirne, Australija^ lap; 
kričio 18* d. — Nacionalistu 
-—Šalies parti ją laimėjo 
kimus, bet su labai įnaža dį-j 
dziuma. ■ ■ . * •;

Spėja, kad • valdančioji
•* '•‘y

. • > ’ • •
i

' *
ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

ŲDINE PROVINCIJOJ
' .Italiją. — Čia Vi

soj. apylinkėj. per du kartu 
įvyko smarkus žemės drebė
jimas. Pirmą kartą tęsėsi 
penkias . sekundas. Antrą 
kartą tęsėsi ilgiau* 'ią. buvo 
smarkesnis drebėjimas.

Gyyentojaį/iŠbego ant gai
vią labai persigandę ir ne
žinojo kur bėgti. Bet žalos 
nepadarė. .

praneŽė Tautų
* • _ .t I glrmAuimc rtiiTiPistsi. n IrAlm-

• ■«

r •< ' *

pulti Rusiją.

■ LENKAISAVINASI
■ ■•' DANCIGĄ ' J'-' J 

(xeneva. Spaudos žinio1 
mis, tarp, lenką ir Dancigoį

# '

iA’i ''
į

i

.r
<

š. 5

■f *. .

4 •

Žydai Jungtinės 
se Organizuojasi.
. ... ■ .1-. .....- >■- M .J

York, lapkr. 17 ^ 

KAIMĄ. ATSTATYS Čia suvažiavo iš visos 
rikes žydai, ■ gimę ir 
Lietuvoje, suorgąniząviį 
Lietuvos Žydą ĖederaiįJ 
Amerikoje. *

Suvažiavime . dalytį® 
daug įžymią Amerikoj 
diį, kaipMuii Henry 48 
xvitz, .Menorąlį ždmarn 
daktorius j Tei^ęjas Wifi| 
B Lewb B &ladelpbS 
Izrael Matz, New .Tii 
philautbropįs^aa; pruEi 
M. Kaplan, Žydą Teolįj 
kos Seminarijos; E ' 
M. Chase iš Manches’ 
B., kuris neseki įstoij 

fondą{^eipinnS 
dij studentiį;Vgtuyo> M 

' ti. Kq foir(is,^wmta3| 
veiks nepasako* ~

Maseali kaimo. Naujus na-

uuss, tarp. Į«ĮĮK.ą ir uu«mgu|_ ± Qrtt* Susiideny^.ninku vieta,^/nepajėgė■įrodyt*r; Į
delegaeiją, daljįvaujaučią ffoo Lietimą Amerikoje PO- tį. kad jis yra koinpetentiš- V* JvmdL /
Ženevos konferencijoj. dvi- doniOji Taryba savo posėdy, kas užimti iždininko vietą; , 
gubiems mokesčiams, panai- lapkričio 13 d/ Susivienymo SandarieČiaį- kurią ran* 
kintį. kilo smalkus konfljk-Į iždininku, į vietą mirusio T. koše Ilgšio! biivb susivieny
tas. ‘ Lankai įrodinėja, kad Įpaukščio paskyrė adv, K; mas> atmetė komąnistą, bet 
Dancigas neturi teisės turė-ĮGugį iš Chicagbs, socialistą, turėjo prisiimti socialistą 
ti savo .delegatą, o juos atsnĮ Komunistą, .kandidatas Komtjnisjai -protestuoja 

dota 4^652,393,535 galionai t toyauti 'tegalinti ti^ Lenki-
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f.
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apaštalinis dėtegatąs Jungto 
gaišti jojus, sveikino v JPm 
OęoUcĮgą ir jo žmoną Uni- 
vęrsiteto, svetainėje.

b Be to, buvo dar keletas 
pfėzidento Coolidge kabino-

ęrdaušH^ kuriam < sulig prieš tokį-Pildoinos; Tarybosio narįą Ir kęteta diplomą, 
onstitucijos priklausė iždi* pasielgimą. • ’•.’%■<- ‘••T- tą; > ' • ,r’ , .

1 s

.1 konstitucijos priklausė iždi- pasielgimą.
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mas negalėtą pasiekti atei
ty. 1 . ' ■ •

r GRASIA BADAS 
ALBANIJOJ

Tirana, Albanija, lapk. 17 
d.*-Sausuma sunaikino šią 
metu kukurūzus, kurie y* 
ra svarbiausias maistas Al
banijoj, ir Šaly grįšią‘Mus. 
Pęr visą vašaVį ’ ir įludenį 
nebuvo ne;’fašč^liet^iis ir 
saulė nudegino javus*’ ’
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tūia veikia į žmogų
Aito ji palieka to, veiksmo F» ka,(U »ate hu?“ 
žymes? Kad šUžtoąM® > J&
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.. PtEdKAITUOMKAI 
& B GULSIMA 

£?OLITERATŪRA

Jos žiniomis, pasiŽy- 
trlenos ip Ežerenų 
plėšikas recidivistas 
Sąfcalatfskas rugsė

jį ■< Lietuvos pąbė- 
nių^ \Trii lenkų žval- 

pasisake esąs politinis 
lūs emigrantas ii‘ dėl 
nčio pavojaus aptei* 

4ętuvų Lenkų žvalgy- 
^fiū$elpus Sakalauską pi- 

ir apginklavus revoL 
k **NagaiV’ grąžino at* 

■ftiėtuvą ir pavedė-nu- 
saulį šiaudinį. Už 

įū^ūdymą pažadėjo duo
tai tarnybą valdžios įs-

■* - 
Gajauskas tai padaryti.

BfO iratvyko i Lietuvą, 
išbuvęs keletą dienu ir 

^Mravęs apie Šiaudinio 
Venamąją vietą, tikslo 
pasiekęs vėl sugrįžo į Vil

iauskraštą. Pakeliui dar 
įplėšė vieną *ūkininką pa- 

i&inas pinigų ir revolve- 
^parabelium;” Atvykęs 
m-lenkų žvalgybos agen- 

Sakalauskas pranešė, 
htd Šiaudinio nesuradęs ir 
j nužudyti negalėjęs. Tų 

Lankaujamas Sakalaus- 
supažindintas su 

ečkaičio organizacijos vei- 
^jąiaAl^ohstt Pumpučiu ir 

llboku, pabėgusiais iš 
tuvos pas Plečkaitį. Pas- 

įsieji Sakalauską įkalbinę- 
linkti į Lietuvą su orga- 
izacijos reikalais nuneš- 

iros ir laiškus.Tam

tikslui ^IkąlątŠkafe ,w 
tumei .pįnjgųį skirtą literą-' 
turą, ir spalių mėm pradžio
je atvyko į Lietuvą^

Sakglaųskui BfenpųČio bų* 
vo /pavėrią piečkaitinirikų 
laikrasČiūs1 f Birinyn? ir £t* 
sišaukimus / * Ralistų Kdnsti- 
tueijari įžplatintį Morenų 
apskr. Salaką; Antalieptės 
.ir, Dusėtų valsčiuos0ri;W^* 
iįoš apskrityje platMti ta 
nimą literatūrą. uždraudė, 
nes-Sis darbas dirbamas ki- 
tlj- ' ■

Kriminalinės poliaijos E* 
žerėnų punkte Sakalauskas 
per tardymą išpasakojo vi- 
sųs savo darbus, vogimus, 
išdavė visus bendradarbius 

uil! apibūdino plečkaitininku 
darbuotę tiek, kiek jam pa
vyko su ja susipažinti. Kyšy 
su tuo iškelta . vienuolika 
kvotų dėl vogimų ir veda
ma politinio pobūdžio Jęvo* 
ta, į kurią įmaišytas ir vyrt 
policininkas Mmėnas. Jis. 
jau suimtas. Dėl. vogimij 
kvotos sulaikyta keturiolika 
Žmonių, daugiausia rusų, 
gyvenančių EŽėrėnų' apskri
tyje. Jij tarpe Sakalauskas 
išplatino pleekaitininkų lite
ratūrą. '

Jau anksčiau buvo pašte? 
beta, kad Medeikių, Joniš
kio v. gyventoja Ąl. Kala- 
buckienė vaikščioja slapta 
už ‘ demarklinijbs ir iŠ ten 
neša plečkditininkų literatū
rą, kurią Lietuvoje išsiun- 
1 medavo Antanas, ir Julius 
Kalabųckiai* Spalių m, iŠ 
dien^2 Kąlabucoenę^ benė~

. J T
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i

M ■*«#* t**W< *b Šri 
svaras,
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kaitiiiinku4ėei»m 
šant iš Vilniaus krašto pleč-Į 
kė pasienio policija ir IŠkrė*

tuviai” apie 400 ;.$5I vo
kus laaŠkU įu LiietūVos pąž- 
taženklai#/kuriuose buVo {- 
dėti tokio pat turinio Utri- 
Satįatpai” ir hektografuoti 
laiškai “Brangus

Pasieido policijom 
ipa Kalabuckienę pateišM/ 
|ad, ji gyvenanti W į 
ęiėmarkEnijos ir, *
iniską, ėglių sakų? Ue^ž^įį 
galėta už demarkliidjfe-jftį 
ten įrišta šįra^jkį 
šakomis. tufe aMifefi^O^ 
ir. laiškus^ kuriuos 
ėmus su savinų Spalių Sį^ 
pil. Kaiabttckiėnė biįVO M' 
siųsta i krim. policijoj fjįEr 
merges rujota . 
ma pasisakę, kad 
šaukimus įdavęs pfc dbbfe 
įimaUeC, gyvenęs Įtakų 
sėjo prio^dėuferįdįbijbĄįlMr

; --i

Įteratūrą* Aimiūiee Hęfefe j*i 
peaAeštl ta tt
atiduotLjiOta brilUtK JŪį 
liui Kantata kdri* W 
sakė židoriąt 0 ta 
daryti. .įtib‘ttwū. ji fe ta 
šuri tą itįętata 
^Kvotą to '

’ t ik .m’ ’iijritiA 'U1II'|.'WW

■V “MHt ■ ■
•JCauntfc. įlet&iteis'SėĮB 
mėnesinis Vilniui . vaduoti 
Sąjungos organas “Mūsų 

magųorianri 
komiriją iš profs M. 

|$^iškoš> Žetata 

miUguęju redaktorium bū
siąs VAUždavinys. Prohu- 
ipėratos Mina’ 5 litai pėfc 

bus rąšonrn 
taeik -tik Viliiintair ViU 

niųi vaduoti sąjungos reika
lais. . * ‘ s • -
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Ii, iavėtiha $8 tiėt& Dailg 
ivMrių lalnrilų, afeįpguriU 

termukSaiais ir kitokiam 
medžiais j .tarp jųjų dauge- 
iii aūga Užsieninių medžių ;

pųiiĮKlbA p. Jaipr 
tifeKfopfegabentų, sodintų, 
ąukiūtib kaip, ’ pavyzdžiui 
sakant; bulmij įv^riM fiū’ 
IŽIt 
ttobintai ir it. Jalbriee*.' 
kio rūmuose tuo tarpu yrą 
koplyčia Ir gyvelia kum S* 
Bve^dajkurio triasu visa# 
rūmas atitaisytas, iiepertoli 
UŪO; jo jau baigiama statyti 
tiadją taikyčiai ačiū kum 
M Megždau.’vis## Saldutis^ 
to kelta ir einą priekyn: 
(vesta turgūs, * išplanuota 
piiUjMb miestui gatvės, į 
kUrtį nemaža organizacijų; 
šalių, pavasarininkų ir _k.; 
įtayfk feta^KMamu'pnr- 
ki salė, įkuria Ir veikia 4 
skydą pfedrioa mokyklą; 
IMk įsikurti M valdžia,

pritarę amatų mokykla. La
bai ,Čia Uiika pdilriūį vieta: 
'ūitotarikšSj.' daug įvairu 
ta MperiėU-^VOB keli šįm- 

Mi meiriį griešinkelio stotis, 
ežerai, galima vasarą mau
dytis; gyvenimą# pigus. Čia 
galėtų įsikurti puikiausias 
kurortas. • / j
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u X 1928 -A. jL. ». K. 'Fea 
skriaus susirinkime, < 

. ; jh’ldgą Mass.
■ .#• Stanaitis

/ visiems yra aišku
hr g^ąi. žinoma, kad pasta- 

J^isiais laikais mūsų ameri- 
įęčiųjietuvių organizacinis 

ųmąs tūrytum šlubuoja. 
Ulės paimsime vieną ar 

.organizaciją; kiekvie- 
|foju,aneš ^pastebėsime kokį 

;ųarių tarpe atbukimą, 
Įtateįdimą, tingėjimą ian- 

ąuririnkimus ir abęlną 
fcepąįsyiną savo draugijos 
įkrovęs, jeigu kurios nors 

ąųizacijos nariai ir susi- 
kaįtlingiaus į susirin- 
tai ir ten pastebėsime 
įkų, ginčus, kurie daž- 

i kįla visai dėl mažmožių. 
f^pČai veda prie susipy

ko kur pradeda kilti 
ykimai, tenai organiza- 

daybas nebegali būti

r.., ’ 
: yįską išaiškinti ? 

taį j būtų* galima trumpai 
tsakytiį1 jogr’ mums Tietu- 

Jįįwta stoka; ^kiiltūringumo. 
Bet’ tokis trumpas pasaky- 

s įįat ne visiems būtų aiš- 
im iiT gerai suprantamas, 

įfcad taltagiri bus nepro- 
lį Sį ’kląųtal P^iaus ta 

c^akiwta‘fe^riaus su juo- 
susipažinti. Būtent : kas 

tįfif yra. kultūringumas, kaip 
į Eįrie jo eiti 'ir kokios prie-

.........
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čius- veikėjus, kurie ŠV. 
Kryžiaus ligoninei dirba ir 
kurie aukojo. Negali būti 
maloneshio dalyku, kaip 
matyti, jog sunku# darbas 
nenueina niekais;. bet juo y- ' 
ra Bliama tautos gaibė,

Šie įvykiai turėtų būti ; 
akstinu dar uoliau padirbė
ti šiam kilniam tikslui jr' 
visiems prisidėti savo auka 
prie Šv. Kryžiaus ligoninės 
reikalų. Dar daugiau—šie 
įvykiai turėtų pažadinti 
mūsų visus apsnūdėlius prie 
tautinio darbo;' juos turėtų 
įtikinti, kad yra verta gy
venti ir dirbti savo- tautos 
įsikalama •

žodelis Dėl Vajaus

Prie šios progos norime 
tarti žodelį dėl vajaus rei
kalų. Kaip matote, iki šiol 
netoli septyniolikos tūkstam 
Šių dol; ligoninei ėsame su
rinkę. Negalima sakyti; kad 
tai maža pinigų suma. 
Šiais laikais tokią pinigų 
krūvą surinkti nėra lengva. ' 
Bet toli gražu tos sumos dar 
neužtenka. Novoms, ar ne- 
noroms esame verčiami va
jų varyti toliau ir prašyti, 
kad visi, kas tik gali dides
nė, ar mažesne auka prisi
dėtų prie tos įstaigos įkūri- . 
ino, kuri, dar savo veikimo 
nepradėjus, jau kelia Ketu
rių Vardą. .
. Į talką!

Švento Kryžiaus 
Ligoninės Fondas 

2423 W.' Marąųėtte Road. 
Cliicago;“llliiu)iš. * . |

r '

ką, ant kurioš jie abu 
eidavo pasiganyti. Nors 
jiem abiem'žolės toje lan
koje buvo pakankamai, bet J 
laikui bėgant arklys pradė
jo briedžiui tos lankos pa- - 
vydėt ir. jis sumanė briedį 
iš tenai išvaryti. Negalėda
mas patsai nieko briedžiui 
padalyt, arklys sumanė pa
sikviesti į talką žmogų ir 
nuėjo pas jį prašyti pagel
bės. Žmogus sutiko arkliui 
pagelbėti, tik su ta išlyga, 
jeigu ' jis leisis uždėti sau 
brizgylą, kamanas ir balną, 
nes girdi žmogus sako ark
liui: “Jeigu mudu taip sau 
be nieko eisime prieš brie
dį, tai jis mūsų nebijos; bet 
jeigu aš tau užsėsiu ant nu
garos, tai briedis nematęs 
tokio reginio tikrai išsigąs 
ir palikęs lanką nubėgs ir 
daugiaūs ' į ją nebegrįš. 
Arklys sutiko, ‘ Tada žino
jus 'pažabojo, pabalnojo ar
klį it užsėdęs ant jo nuvijo 
briedį toli į, girią, bet už tai 
arklys turėjo^pasilikt, amži
nu žmogmis vergu, o briedis 
sau laįsvas po girią vaikšti
nėja, Tai matote prie ko 
veda pavydas, pavydas stu
mia mus vergijoh. .* Ne kuk 
kitas, kaip pavydfe sttskal- J 
dė Lietuvos rifefefeiję į 
daug partijų,* kurios pfey* 
ųėdambs viena kitai valdy- l 
mė atkakliai viena prieš kU 
tą kovojo, o šaliai ir tautai 
jokios ^naudos nepadarą. 
Kiek trūko, kad valstiečiai- 
liaudininkai, knriėųįk’ •buvo J 
pasisekę pagrobi fevd ran-i 
kosūa valdžią, Bį inafyda- 
mi neįstengią’ šalį valdytu 
o pari^ydįimų valdžia

-ii

4 šv.,? Kryžiaus ligoninės 
pašventinimo iškilmės gra- 
ūų' tabmųixųųfp^ieta* ® 
thįitį istorinį diena ir spa> 
Joję ir gražiakužre-
kordųot#. tabjohat arieri- 
kiečių,skaitė apiėynaują lie
tuvių įdtaita milijonai da
bar savo akimis mato mūsų 
ligoninę ir tūkstantines lie* 
tuvių minias, susirinkusias 
prie ligoninės pašventinimo 
dienoje. . .

Mačiuose didžiaUsiuoso te
atruose Chicagoje, apylin
kėse ir kitur, yra rddomą 
Mi Ėryįiaūs pa^
§^entinimo krufa-

Tai jrrą 
pirmutinių atsitikimas Ame^ 
rifoš liettivių gj?yenimo is
torijoj. Kad ir stambių dar
bų iki šiol nuveikdavome, ą- 
męrikfeMaųų nęta^obeda- 
vo. Bei mūsų ligoninę pa
stebėjo ir stambiai pažymė-, 
jo. Tuo miis, Amerikos lie
tuvius išveda į daug plates
nį pasaulį, pastato greta 
kultūringųjų tautų, y

Visur, kaip spaudoje; 
taip krntahiuose paveiksluo
se pažymėta, kad “pirmo
sios lietuvių ligoiiihės Ame
rikoje” pašventinimo' iškil
mėse dalyvaują penkiasde
šimts tūkstančiu lietuvių. 
Kaip neimstae, toks gražus 
mūsų reikalų garsinimas 
mus . labai džiugita Džiur 
^ną ' visus tuos nenuilstan-
■ "................ .. ■.■< o ■■ ■■ I-IJ ■.;.(>.*» įi.j . ,į.

" \Ą . • ‘ **•* 
pęrkvaiias. Jų puikybė bei 
išdidumas nepavelino su 
mumis mokintis ir jie pas!- , 
liko nežiiiėliais lietuvių kai- : 
bos taisyklių. Beje girdė-; 
jau .sykį mūsų klebonas gar- 
sino,v jog yienas Harvardo 
univėrsitėto studentas lietu
vis siūlėsi mokytojauti va
karai^ Bet gi rodos nieko 
iš to neišėjo, nes nepasirodė 
nei vieno, kita būtų , norė
jęs inokintis. TaČiauą kuo- 
net draugijoms prisieina 
riūkft valdybą# tai sunkd 
ra gauti žmogUrkurs galėtų* 
žmoniškoje tvarkoje vesti 
draugijos knygas. Jeigu ka
da patenki Peržiūrė
jimo komisijon ir pamatai, 
kad vknygos nėrą vedamos 
sistėmatištaje ivarkojė ir 
jeigu bandai patarti ar ne
būtų galima Įmygąs gerinus 
sutvarkytų tai žiūrėk rašti
ninkas ir kiti komiteto na- 
riai UąiĮ ir raukia kaktą*. 
“ Aha į Tai jau mus nori mo
kinti!” Tai jeigu nenori su* 
kelti prieš savę piktumo, esi 
priverstas prieš savo supras 
timą pasakyti: riskaš gerai,

do, jog pąs mūs perdaug y- 
rrn pasipūtimo ir puikybės. 
Ta, pmfe|ė trutao mums 
kiūtinę, pažangu ir neduo- 
Jir mums Rinkamai 'susitvav-

Antra priežastis, . Biri 
trukdo mums kultūrinę pa
žangą " yru Dar
mmį vaitai esant-ir lankant 
tnokvta ^riuvoM teta 
skaityt teta aptakrita 
pie! arklį ir briedį.’ Atklys

r

‘£

i

l

Kaunas. — Kapit. o- 
kuli&Kfearinas,nuteistas 1 
niet. tvirtovės už nukovimą 
adv. Noreikos;, kaip" tenka 
patirti, išeina iš’kariuome- 
ųfe atsargom ^Uabar jis ser
ga .ir yra padėtas karo Hgo- 
'ųiiįėj> ' l. A - —— 
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Tad kokios., gi yra tos 
priežastys ir kliūtys, kurios 
trukdo mums kultūrinę pa
žangą? /Pirma priežastis, 
■iiiti trukdo mumsrkMtbrįnę 
pažangą yra tai tc£ kvaila 
puikybė, išdidumas, dėl ku- 
hįos ne vienas bevelina 
gėriaus tupėti tamsioje, ne- 
žinystęs lindynėje, negu kad 
įieiti į šviesą ir pamatyti 
kas aplink jį dedas. Pavys- 
dM: apie kokį dešimbnetį 
atgal man gyvenant vieno- 

. jo vietoje, kur nebuvo jokio 
ietiiVio inteligento, kurs bū- 
ų Salėjęs vadovauti ir fėik- 
ti patarimų, bet visi be
moksliai darbininkai. Ta- 
čiaus turėjome vieną kitų 
draugiją; jaunimas turėjom 
yyčių Jkuopą ir neblogai' vei
kėm. ' Sykį kažkas pakėlė1 
mintį, kad įsteigt vakarinę 
mokyklą ir pasimokyt lietu
vių knlbofe taisyklių. Ka
dangi toji vieta bUvo toli 
įduo lietuvių centro ir gėrą 
mokytoją pasikviesti netu
rėjome pakankamai lesų, tai 
mes‘įsigijome lietuvių kai- ,7i .. ._•
|os gMmatikžįs, ifeiriUko- 

MĮnidąmas atlikt < savo tarpo vieną,
kųts gęriaus skaito lietuviš
kai ir pastatėme jf; mokytė- 
jm Mfe paliepėme jakų khd 
jis Ukaifetų ‘?i0' aWhtų 
Mtiife lįeSvįų . katboV ' tai-’ 
įyMfe' kaip parašjįa 
granintikoje, o mes Mtšėiję 
tašėme. Po keljų mėnesių 
Msi, kurie lankė tą mūsų 
^mokyklą’* prUtUpku tai-

feuSoš gi$į ^WškaLWtt Kdw b 
kudb juokėsi iš .

ęų. Jiems mūšų mokykla j ir. briedis surado girio- 
Utrodė perprasta, mokytojas!je‘ gražią žbiitigą lan-

. . • -...
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klirs nesibijo kritikos,? 
' fe ją priims ril dėkihgūniu. 
j Šako padarytas klaidas, ar 
I Mi kalboje, ar ?yeiHta no- 

'‘V j bando priūLest kitam. Kul
tūringi žmonės paprastai šu- 
sirinkiniuoše daug nekalba |

Jį, kada mato būtiną reika- 
; jįe savo mintis gerai 

sutvarko ir kalba su atsar
gumu, kad kas neliktų už- 
gąptąs. Jeigu ‘jų mintys 

imtos, tai už tai nepyksta ir 
peėįkarŠčiūoja, kad būtinai ’ 
ant savo pastatyti. Ko dau- 
giąiis kuri draugija turi kul
tūringų žmomų* t° geresnė 
joje yra tvanka ir jos veiki
mai yra kur kas pasekmių* 
gešhis. Tai tokios inaž ddūg 
yra kultūringumo žymės, ar- 
ta^enidai.
-į-. ». ’ ' ■ - „ V " ..

? - ’• . . * 1.1 .. . •

CriKaip ir kokiu būdu tas 
kuttūringUm° žymes įgyti B 

pąveldeti į Mvd būdą? 
itate ^tdtūrinįėsnitt žmogus galį 

įapti lankydamas bažny- 
/ klausydamas pamokslų, 

^įkalbų, skaitant gota 
ir Aaita^ta dal^ 

vntatafe Wūgijoje ir ap-

■; j

1 T’T‘2?K.M^f|ža8V6k BKB to nepyto!- Kaip'ir kokiu būdu kidS
eta ūžia ? ’. v

Pirmiausia,-kas tai yra 
kultūringumas ir kaip jį 
^suprasti? Kuttūringunria 
tai yra žymė, kuri paeina 
nuo kultūros. Gi patsai žo
dis kultūra reiškia Veiksmą, 
arba darbą, per kurį iš ža- j 
lios, neapdirbtos medžiagos 
padaroma kokį nors gražų, 
naudingą daiktą, su kuriuo- 
mi mes galime ką nors gero 
atlikti. Sakysime mes turi
me šmotą geležies, saku- 
riuomi mes nieko negalime 
daryt. Bet mes tą šmotą 
geležies paduodame kalviui, 
kuris padaro jš jo kirvį, 
su kuriuomi męs galime 
kirsti malkas, arba/kokį kį? 
tą darbą atlikti, Arba pa- 
vyždin mes turime didelę, 
storą medžio kaladę, kuri 
drybso kur nors pamestą 
patvoryje ant kiemo ir iš 
jos nėra jokios naudos- 
mes įs tos kaladės patoota 
lentas: stalius tą# lentas 
nuobliuoja, nudailina ir- pa
daro iš jų stalą, prie kurio 
mes sėdėdami valgom# pta? 
tus. rašome laišką^ ar ką ki
tą darome. Tas veiksmas, 
arba darbas, pus, kurį iš 
prastoš, ;■ hėgražios kaladėj 
stojfe ’grąžŠ,' itadingte ^8- 

kiiiiūrfe^^feta .Gitai? 

gražumas ir jo išvaizda, tai 
kultūrosžymės. . *

. . i

kultūra veikia į ’žmogd^ųife 
pirma turime pažinti žymes, 
arba ženklus, kurie'patodo, v- . > - *W «W»»&■&£ 

gas .ir kurs yra nekultūrin
gas. Kokie yra kultūririgii- 
mo ir nekultūĄguma zfek“ 
lai? Knkuiturmgas 
yra tas, kurs mano,, 
labai daug žino ir įritaM® 
jam padaro kokią pąšf 
arba nurodo kokią jd Mal
dą, tai jfe; tuoj u^g&gh 
ir supyksta. Tdkiė ■ 
labai nemėgsta krit^feį įbžĮ 
užtad mėgsta kitus 
U ir savo padarytaą^Mft^ 
kitiems primesti, jų bjj 
dažnai būna .Šinrkšttiį 
malonus^ die ^nėgsta 
Užgaulioti, pąjiioW, 0 
•jįto kas ttžgiufe, ; 
ijife gpąųi. w

ir ;i
tjesa, t|ii.tą;wdb 

ątiĮkfį. kolipjįibosk 
pįpsM; • pagalbą/';;;-Š^e: 
žm^fe-rdąžnM ■ 
dėl'mažmožių siįkelia.< 
Sus, barnius ir tokiu iddu 

ardo prgąi^acijoj vįėnyb^ 
ir sąįaik^ jeigu kųidofe 

‘draugijoj 
daugį , tai Mėji dfett^ijk 
gali p^sęi^Įngutvėiktil^ t !

Kultiitingąs žmogus j y^ą
“ « . • ‘ , ■ *• •

} ••

JferW draugijos UM* 
kfe pąsatata kta^yrą 
tatat tata ta 
tai taanĮ^d&nii bažta^i 

’vtata. laikta^ta 
priklafeo iv pril.dfeūg^ū’

jųfe tnažai irWtaptafe 
JO ta storliėyita Čfe ta 
tai' yta tikta prietatySi 

-• < i : A ...... ... • i » * 1 • -* -

ta 
po * įoJknteuinė sieną pž* 
klotaW žrnbgni keta' Prie i*.»
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yra ,visaš^W Si^orsky ąįjotphU^bur orlaivis, Usėnai'Walgreen iŠ Chicagoęę? 
* nupi^U^ ir jam pri^rtatytas* ' '
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Antradienis, lapkričio 20,1923
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VABZDŽIAI—LIGŲ PLA
TINTOJAI

Atsitinka, kad toj vietoj j 
■kur ar uodas įkando, iššoks
ią pumpurai, kartais ištins-' 
ta, išauga skauduliai, nuo 
kūlių kai kam ir mirtį ten- 

. ka. Bet dahgiau yra atsiti
kimų, kur nepastebėtas 
vabzdys užkrėtėjas; sako, 
susirgo nei iš Šio, nei iš to. 
O čia tikrai yra patarnavęs 
kuris nors mūsų vabzdžių: 

.musė, uodas, blusa, utėle, 
blake ir kt. Muse belakio
dama randa kur'pas žmo- 
gų ar gyvi jį pūvančią žaiz
da: čia nuo jos ir atsiginti 

': sunku: ji lenda, čiulpia pū- 
. lėtas vietas, susivelia pati 

pūliuose. Pažiūrėkit per 
padidinamuosius stiklus į 
jos apaugusias gauruotas 
kojas ir kūną, tai suprasit, 

. kaip ji gali susivelti. Ir. su-
• sivelūsi pūliais, ji įkanda 
' sveikam žmogui ir užkrečia 

tjp kraujų. Toj vietoj ir iš
auga skauduliai.

Žmonės, kurie turį įvai- 
tins skaudulius, negalvoja, 
kad jie gali užkrėsti kitus, 
nors atrodo, kad tie skaudu^ 

, liai betarpiai nelimpą. Bet 
išmesdami nuo skaudulių 
raiščius, kur gali prieiti 
musės, sudaro kitiems di
džiausi pavojii per vabž- 

_ džius.
' Tuo.būdu įvykstaužkre

čiamos ligos pernešimas nuo 
sergančio žmogaušfant švęi-

ko. Jeigu muse, uodas, blu
sa ar utelė įkanda sergan
čiam užkrečiamąja liga, tai 
ir pats vabzdys užsikrečia 
tos ligos baktėnjoinis. Jtš 
įkąsdąmas sveikam žmogulį 
įleidžia tos ar kitos ' ligos 
bakterijų J kraują. 1 Tos 
bakterijos sveiko žmogaus 
kraujuje, smarkiai veisiasi, 
daugėja ir kartais per va
landą užnuodija visą krau
ją, Tuomet pakyla pas žino? 
gų karštis, jis nųsilpneja ir 
dažnai miršta. Čia sunku 
pastebėti ligos pradžiaj ir 
žmogus nebespėja su ja lai
ku kovoti. Tokiu būdu daž- 
ūiausiar biaurrausios ligos 
sinarkiai išsiplatina ir nu
varę kapuosna . daugybę 
žmonių.

Tarpe’ tų ligiį žinomos, 
kuriomis užkrečia vabzdžiai, 
yra; įnosis, šiltinės, cholera, 
tuberkulozas, raupai, ma
ras ir visokį skauduliai bei 
pūliavimai. 4

Žinome, kad arklys įnose- 
mis gali sirgti keletą metų, 
bęt žmogus jom? užsikrėtęs 
tikrai per porą savaičių į 
kąpūs nueis. Čia nėra kol 
kas jokios pagalbos, o ser
gančių įnosėms gyvulių la
bai dažnai užtinkame. Tuo 
tarpu musės ir uodai gyvu
lius apspitę kandžioja ir, 
nuo jų pasitraukę, žmogų 
apstoja. Tada gali ir žmo
gus užsikrėsti.

Kitoms ligoms betaipiaiužsikrčtus' 'šiltinių bakteri-

J 
!5. t ■
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joms; gali per ‘kelius mene-lšų priešus, K^d^įJjų nu
siusužkrėsti sveika žmogų, 
jam įkąsdama,f ries bakteri
jos utėlėje netik užsilaiko, 
bet dar padaugėja. O kiek 
daug progos mums 
siiurikti, kur tik daug žino
mų susikemša: vagonuose, 
susirinkimuose, prekyvietū- 
se ir k.------------------ __ .

. Taj. pat įr blusos iieatsi- 
lieka ligų platinime. Ypač 
biauri yra žiurkių, blusa, 
kuri užkrečia maru. Yra 
pastebėta, kad‘prieš marą 
pirma pradeda dvėsti žiul’- 
kes, o vėliau sirgti ir mir
ti žmonės. Ir tiesą žmones 
sako, kad kąį daugėja pelės,

b
. J

žmįgus nuo žmogaus retai 
teužsikrečia. Reikia, kad 
tos ligos bakterijos patektų 
stačiai. į kito žmogaus vidu
rius* . Net patekę jos vidų* 
riitosna su valgymais ar gė
rimais. neišlaiko ir žūva. 
Pąy* yrą Afrikoje muse ce- 
cė.. Ji, jęiu pastębeta, savo 
įkaridiįnu užkrečia miego li- 
gaT^uo'TSrioš^įtęįika nu
mirti. . •

Panašiai yra ir su mums 
žinomą malerija. Šiaip ta 
liga betariai' žmogus „lijo 
žmogaus neužsiki‘eČia; ja 
užkrečia įvairūs uodai* . Uo
das įkąsdamas sergantį ma
lerija užsikrečia tos ligos 
bakterijomis. Jos net uodo tai artinas ligos* Blusos ap- 
kūne pasidaugina ir iŠ ten leidžia nudvėsusią pelė . ir 
su seilėmis patenką į žmo-lpersikrausto į sveikąsias ir 
gaus kraują, uodui įkandus. į žmogų įr juos užkrečia. 
Uodas gali'užkrėsti net po Maro, bacilos iSfjūna- blusoje 
10 dienų, kai jis nuo ligo
nio pats užsikrėtė.

Utėlė taip pat. yra biau- 
riausių ligų platintoja. Ji 
dažniausia užkrečia beria
moms ir grįžtamoms £įlti- 

/ nėms. Utelės su blakėmis y- 
ra vienintėliai tų ligų žmo
nių tarpe platintojai. Utėlė 
’ ’T* “A ' 1 '^**IA* * Ik 1 j. ’ •

dr-jbs užpildyta ankieta.
' Pittshurgli’p Rajonas

Pittsburgh, Pą. Čauta iš p.
J Tanikevičiaus “S. Ž. R.’’ 

t ■ ’' ’l / * • ' 1 ’c . ’

Pittsburgho Rajono Komisijos 
nario:

I. šeimynų sąrašas nuo. 29 
gatvių Bęcks-Rųn Viso: šei
mynų 110 kauniečių, 203 
suvalkiečių, 25 vilniečių—338 
šeimynos; singelių — 57,. viso, 
ypatų — 1466;. namus turi — 
164, auto —• '27, high school-*- 
77, business kursus—4; college 
—9. Namų , verte siekia $1,- 
211,700.00. \.
. 2. Profesionalų ankietps: J. 
Vėberio, M, Į), ir deųtisto p. 
J. Dugano.

Centralinės Draugijos

Susivienijimo Įųetuvių A- 
merikoje. Per*eentrą gauta už
pildytos ankietos iš 24 kuopų. 
Išvardyta organe.

Susivienijimo Liet. Rymo 
Katalikų Amer. 177—Waii-

"tas asmuo vadovauja tam ar 
kitani 'darbui, o ne aš, tai 
jau ir nepagelbėsių, nors ir 
galėęia kokią, nors darbo da
lį atlikti. Taipgi ir asme
nys, kuriem pasiseka prasi- 
mušt priękyn ir užimt vie
name ar kitame darbe vado
vaujamą rolę irgi dažnai 
pasirodo, tokie pavydūs, 
kad visų nuveiktų darbų ar 
tai draugijoje, ar parapijo-

. . - > .t±

atgal netektų' krikščionims 
demokratams —buvo besi
rengią parduoti Lietuvą len
kų vergi jon. Tik ačiū Lie
tuvos karinįnkų budrumui 
ir sumanumui, tapo be kru
vinų aukų prašalinti iš 
valdžios. . Tačiaus mes dąr 
nežinome prie ko prives 
Lietuvą ir dabartiniai jos 
diktatoriai, kurie taipgi pa
sirodo nesvietiškai pavydūs 
įr nenori nieko dauginus j je garbė tektų tik jiem vie- 
prileist prie šalies valdymo* ™
Jeigu Lietuva kad netektų 
nepriklausomybės ir liktų 
kieno nors politinė, ar eko
nominė vergė, tai būtų kai-

. tas ne kas kitas, kaip tik 
pavydas, kuris neduoda 
Lietuvos' žmonėms susieiti 
vienybėn Ir veikti bendrai

. . savo tautos ir valstybės nau- 
•; dai. Pavydo nesioka ir pas 

mus, amerikiečius lietuvius. 
Jis ypatingai apsireiškia or- 

' gąnizaciniame. veikinąe. Ka
dangi mes tų organizacijų 

' turime net ir perdaug ir ka
dangi kiekvieną norėtų šį 
tą veikti, ar tai ^dailės ar 
apšvietos srityje,, tai tuoj

- pastebėsi, kad kam nors jau 
ir nepatinka. ir tą veikimą

’ boikotuoja. Tas boikotai
* paeina ne nuo ko kito, kaip
, tik nuo pavydo.- Kodėl jie
; veikia, o ne- mes. Jeigu mes
* rioghlime, ar nenorime nieko

. veikti, tai neduokim ir ki
tiems. Jeigu kuri draugija 
ar kuopa ką gero veikia, tai 

, kam jai pavydėt? Tegul sau 
veikia; padėkim dar jai.; 
Kokia bus mums iš to nau-

s. ■
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būdavo ir laikraštį bile kam 
užrašyti, ar knygutę par
duoti. Bet pabandyk dabar 
tą padaryt. Net iy tie, ku
rie dar priklauso prie idėji
nių organizacijų, kurios lei
džia laikraščius, net kiek
viename susirinkime išgiTši 
raštininkus aimanuojant, 
jog nariai nesimoką mėnesi
nių. Vieno už tiek ir tiek 
mėnesių nemokėta; kito už 
ištisus metus nemokėta. Jei
gu raštininkas pagrasina su
laikyt laikraštį, tai užpyks
ta, meta organizaciją; prieš 
visus ją peikia,su skola 
nesirūpina atsiteisti. Tie 
žmonės turbūt mano, kad 
laikraštis atspausdinti nie
ko ndkainuoja, kad jis kur 
nors ant busiu, medžių au
ga, tik pasiėmęs sau už dy
ką skaityk ir niekam nei 
lab rvt nesakyk. . ’ ' ”•f «*

| Tas pat yra įr su parapi-

niem> o kitiem nei trupinė
lio. Tokie asmenys, kurie 
parodo tiek daug preteūsijų 
prie vadovavimo, lig kad 
patsai Dievulis juos tam ty
čia tik ir būtų sutvėręs, 
kaip tik tuomi pasirodo, 
kad jie netinka būti vadais 
ir lieka greit išstumti iš va
dovaujamos roles* Bet jų 
užsispyrimas ir noras vado
vauti dažnai organizacijo
se nųpuldo ūpąį pagadina^ 
veikimą, padaro nuostolių >ne mokykla. Jeigu tie tėvai 
ir tuomi pat sutrukdo kul-'neleistų savo, parapinėnmo- 
tūrinį organizacijos, vysti-!- 
mosi. Tai vis ženklai nekul
tūringumo, kurie paeina iš 
pavydo. • .

Trečia ir turbūt bene pa
ti svarbiausia priežastis, 
kuri trukdo mums kultilri- 
nę pažangą ir laiko mus ta
rytum supančiojus kokiais 
geležiniais pančiais, nebe-’ 
duodama nė iš vietos pakru
tėt tai yra godumas. Koliai 
mes dar nebuvome prasigy
venę, mes nebuvome ir taip 
godūs. Nesigailedavom iš
leist vieną kita kvoterį, nu
eit ant vienos,, ar kitos drau- 

tuomi paremt savo tautos 
dovavimu* Jeigu tas ar ki- dailę iv meną. Lengviaus

da,jeigu pąvydėsime? Ta gijos rengiamo vkkatū -ir 
■ pati nelaimė* yra ir sū w

kyklon,. kurie nestengia už
simokėti mėnesinių mokes
čių, tai būtų kitas klausi
mas. Sėt kuomet tie nelei
džia, kurie gali užsimokėti, 
tai to niekaip kitaip nega
lima suprasti, kaip tik ne
išmintingas godumas*. Tur 
būt tie tėvai mano, kad jie 
sutaupys ir paliks savo yai- 
kaip dąugiaus pinigų, tad 
jųLvąlkai bus .laimingesni, 
jie juos labiaus .mylės ir bus 
jiem už tai dėkingi. Tai bū
tų didelė klaidm Čia man 
prisimena, viena pasakaite; 
Imti man teko; skaityti rusų 
kalboje, dar .Lietuvoje -ei
nant į mokyklą.,

vienas*

žmogų ir juos užkrečia.
- «■* ••Srfi* M n i ’ • *
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33 dienas. Todėl ši liga bai
si. Seniau matąs nučiupda
vo didžiausius žemes plotus; 
nepalikdamas ne. Vieno gy
ventojo. Visas ’ išsigelbėji
mas buvo bėgti kur į girias, 
į negyvenamas* vietas ir ten 
sau iš naujo'gyvenimų tvar
kyti.. jfi'JL/} >> - ;

Įnunpai pažvelgę į mū- 

pirklys, kuris Ture jo du sū
riu. Dėl kaž kokios priežas
ties jis vienų sūnų labai.my- 
lėjb, o kito nekentė. Tų sa
vo neapykantą, jis laike pa
slaptyje ir tas jo sūnus ne
žinojo. jog jis yra savo te- 
vo nekenčiamai Sykį tas 
pirklys išnetycįų. išsitarė sa
vo pačiai', kad jis visą, tur
tą patiksiąs savo mylimam 
sūnui, o kitam neduosiąs nei 
skatiko. * Jo moteris, kuriai 
jos abu vaikai buvo , lygiai 
meilūs, tokiu savo vyro ne
teisingu nuosprendžiu: užsi
gavo ir labai susirūpino. 
Nors ji bandė jį visai per
kalbėti, bet visos jos pastan
gos nuėjo niekais. Nebeži
nodama ką daryti ji nuėjo 
pas vieną savo draugą, pasi
klaust- patarimo., jos drau
gas patarė jai nieko nelau
kiant pranešt apie tai savo 
sūnui, kad jam nieko nuo 
tėvo neteks. Ką ji ir pada
rė* Jo's sūnus sužinojęs a- 
pie tokį savo tėvo nuospren-- 
dį, tuoj nieko nelaukęs pa
liko savo tėvo namuS ir iš
ėjo į pasaulį. Susiradęs sau 
tarnystę ir užsidirbęs šiek 
tiek pinigų, pradėjo mokin
tis įvairių mokslų ir amatų* 
Prasilavinęs gavo, geresnį, 
pelningesnį darbą ir užsi
dirbęs dauginus pinigų pra
dėjo . pirkliauti. . Pirklyba 
jam gerai sekėsi ir neilgai 
trukus jis pasidarė tiek, pi
nigų, kad jis buvo riet tur
tingesnis už. savo tėvą* Po 
kelių metų jo tėvas jausda
mos persenas užsiimti pirk? 
lyba, pavedė visą, savo tur- 
tą rir biznį savo, mylimam 
sūnui, kurį jis taip mylėjo, 

turtingas kad net neleido, jokion mo

Lawrence, Mass. p-lės B. Ivašfi 
dutes, 13 Boston, 
33 ;— New Britam, Comu 
p-nios B. Mičiūnienės, 63™Nį 
Abington,, Mass. ~ p-lės 
Perekšlytūs.*

Darbininkų Sąjungos.
Detroit, Mich. užpildytą p, $ 
J; Keinio ir Y Rąnianauskfiį 
36—New Britam, Čonn.—poį 
nios B. Mičiūnienės, 63—R&^H 
cine, Wis. p. B. Vaiskaus. > •

Visiems nuoširdžiai pasitar-’ 
navusiems tariu kuo širdiū* 
giausia ačiū.

: Kun. S. Draugelį

Kąygos “Amerikos Jaeftfii 
viai’,’ Leidėjų Komiteto Rir* 
mininkas.
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L. D S. CENTRO VALDYBĖ

Kun, K. Urbonavičius, Dv. Vadais 
50 W. Sixth St.„ 

. , South Boston,' M

VI.. Paulauskas, pirmininkas, 
. 19 Davidson St;, 

Lowell, Mass. * 
P. Zdapkus, Vicepirmininkas, •??,< 

1297 W.15th Avė., \ . 
Gary, Ind.

A. F, Kneižys, Sekretorius, 
366 W. Broadway, ■ 

South Boston, Mass 
A. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371 Portland St.,% 
Cambridge, Mass.

* ' ■ ’•***•' 
Kontroles Komisiją .

J. . Smūgis, J. Glavickas ir . M* 
Ainorius.
', • >' . •. .

Literatine Komisiją *
Kun. V. K TaSkūnas, 
Kun, K. Urbonavičius, \
K. j. Krušinskąs,
Kun. J. Švagždys, * •
J. M. Vieraitis.
Atstovas į A. L. R. K. Pėderą^jo#.^ 

~ . Tarybą.
3.;Au O*. Avižinis. >

kaipo turtingiausias ūkinin
kas visoje, parapijoje. Bet 
kas iš to ? Kuomet jis mirė, 
berods paliko daug pinigų^ 
bet jo vaikai pasidalinę pi
nigus pradėjo girtųokliaųt 
Vienas bevažiuodamas na
mon girtas iš miestelio už
sidegė- nuo degtines ir buvo 
rastas vežįme negyvas su
stingęs. Kitas begirtuok
liaudamas gavo/ ge^klen vė
žį ir be laiko turėjo skirtis 
su pasauliu.- Visos tėvo pa
stangos surinkt turtus, kad 
paskui vaikai galėtų sau laL 
mirigai be vargo gyventi nu
ėjo niekais. Jeigu jis būtų 
leidęs savo vaikus į mokslą 
ir davęs jiem tinkamą iš
auklėjimą, tai jie be ąbejo- 
lės būtų likę naudingais 
tautui ir visuomenei žmoriė- 
mis. Gi būdami tamsūs jie 
nežinojo ką su tėvo palik
tais pinigais daryti, apart 
to, kad prisigeri ir išdy- 
kaut. Tai matote, kad su 
dideliu godumu surinkti 
turtai niekam naudos neat* 
neša. Todėl tevąį} kurie dėl 
godumo ant pinigų neduoda 
savo vaikams tirikamo kri
kščioniško išauklėjimo labai 
apsigauna* fie tipini trukdo 
knkščiomškosiės' kultūros pa
žangą ir nesąmoningai prie- 
Šinąsi jos idęająmš. ;

Šįos visos ptieŽąstys, ku- 
riaS tamistomsčionai nuro
džiau yra didžiausios kultū
ros pažangos trukdytojos. 
Tad--jeigu norime padaryti 
šiokią, tokią kultūrinę pa
žangą, jeigli . nenorime lig 
kokis v neapdirbtas geležies 
šmotas surūdytu arba lig ko-s 
kįa netašyta medžio kaladė 
pamesta patvoryje supūt

los, 202—Chicago,' III. p. D. 
Bendoriaus, 73—Hųdšon, Pa. 
— p. P. Marčiukonio, 67—Ru
čine, Wis,—B. Vaiskaus*

Amer. Liet, Rymo Katalikų 
Moterų Sąjungos. 16 kuopa— 
,..i.J
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Vąkanj įpiląs 

Spriugfield, Į1Į. Gauta už
pildyta parapijos aiikieta iš 
<įi(įž. gerft. kjįb. kum S. Yun-

; . jkerį,..' ; . • .•
ų Rockford, Ųl. Ųaūta iš p, .1, 

h Zubeno Švi Petro ir Povilo 
u t ■ ■ • ■ *v a* *.» * * M * t
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tų, tai įr daugelio’ teisiau
siu žmonijos Mgų nežinotu
me. Mest turime paskelbti 
įų ligų platintojams, vabz
džiams, griežčiausią kovą. 
Kovą turime pradėti nė 
tiek nuo jų, kiek nuo truk
dymo jiems daugintis* / 

> Musė?- Veisiasi visokiose 
mėšlu krūvose, išmatose, 
šiukšlynuose, pūvančiuose 
valgiuose ir. kt. . Tą viską 
reikia naikinti ai?ba saugoti. 
Uodai veisiasi ramiuose, 
stovinčiuose vandenyse, kū
drose, purvynuose ir tt. Vi
sus juos reik apsaugoti ar 
(leidžiant‘žuvis ar' nusausi
nant. Utėles, blusos ir bla
kės veisiasi ten, kiir viešpa
taują apsileidimas. Taigi 
kovą su ligų platintojais 
pradėkim nuo švaros palai-: 
kvmo.-. Tuomet nebus kurv
jiems veistis. Švara ir tvar- kegan) ja. uįiidytĮi p. J. Rai 
ką visur ir. visame yrą pir
mas didelis žingsnis prie iš
sigelbėjimo ir apsisaugoji
mo nuo įvairiausių nemato
mu nelaimių. M. Af:
- i 1 . ,•

kyklon, kad savo mylimą 
sūnelį nevarginti ‘ mokslu. 
Jm mane, kad jo įturtų yra 
taip daug, kad jo sūnus ga
lės sąū gražiai ir laimingai 
gyventi ir be jokio mokslo. 
Sūnus paėmęs savo rankos- 
na tėvo turtus, pradėjo lė
baut, išdykauk Gi tėvas ma
tydamas savo mylimą sūnų 
neprotingai elgiantis, bandę 
jį pabarti, bet tas užpykęs 
dar tėvus apmušė ir išvarė 
juos iš namų. Tėvai netu
rėdami kur pasidėti pradė
jo teirautis ir ieškoti savo 
kito sūnaus, ir - suradę gavo 
pas jį -prieglaudą. Gi myli
masis sūnus pralėbavęs tėvo 
turtus pradėjo; vogt, ,pleši~ 
kaut, už ką pateko į kalėji
mą,. kuriame ir užbaigė sa
vo gyvenimo dienas. IŠ to 
aprašymo kiekvienam gali 
būti aišku ir gerai supran- 
tariia, kad tamsiam, neiš- 

” auklėtam žmogui. palikti 
turtai naudos neatneša. Jei
gu žmogus turės mokslo ir 
bus gerai išauklėtas, tai jis 
ir patsai sugebės turto įsi
gyti. Šitokių atsitikimų nė- 
reįkia ieškot apysakose, To
kių pavyzdžių pilnai kasdiė- 
ninis gyvenimus* Man pri
simeną viepąs pąvyzdis,;ku
ris tapo matyti/ savo aid* 
mis. Mano gimtinėje para
pijoje Lietuvoje* buvo ' vie
nas ūkininkas, kuris1' buvo 
taip godus, kad vaikščioda
vo net apskuręs, nedaval- 
gęs. Net šventadieniais pa
sikepęs kur nors darydavo 
krepšius, 'kuriuos veždavo į 
turgų parduoti, kad tik 
daugiatis pinigų surinkt. 
Berodo jam pasisekė pra- 
lobt ir jis buvo Žinomas,
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jei norime atsistoti sau prL» 
deramoje, garbingoje vietoj*j® 
je į eilę kitų kultūringų tau*' 
tų, tai būtinai turime tas 
kliūtis, kurios "trukdo riiums '! 
kultūrinę pažangą pergalėt, 
tas priežastis prašalint, jos 
nebus taip sunku nugalėt, į 
jeigu, mėš. tik pradėsime ■ 
rimtai protaut, mąstyti, kad J 
puikybė, pavydas ir godu
mas visgi riiums jokios nau
dos neatneša, o tik blėdį da
ro. Kad jos. lig kokios rū**l 
dys gadina mūsų širdis ir^ 
motus įr pėrstato muš aki* 
vaizdoj, kultūros lig kokio-/ 
mis netašytomis^ kaladėmis,^ 
tai sakau, jeigu mes tik 
pradėsime protaut, tai mes'* 
nei nepajusime, kaip tos y- 
dos išnyks iš mūsų protų ir <į 
širdžių, Tasai mąstymas; 
protavimas, toji kova sū y* *! 
domis ir pergalė ant jų, tai'^ 
ir »bus tas kultūros veiks* 
mas, arba darbas, kuris pa** 
liks ant mūsų proto ir šir
dies. grąžiausias kultūringu- 
no žymes. Tad baigdamas ** 
ir raginu visus stoti į ko vą
šu tomis priežastimis, kų*^ 
rįos trukdo mums kųl^irin^ 
pažangą, Jėigu męs patysr 
kovosime su tomis priežasti* '* 
mis. ir kviesime savo drau*^ 
gus ir pažįstamus . prie to, 
prisidėti, tai galime būti; į 
tikri, jog mūsų darbas nb* 
pasiliks be vaisiu. jeigu ką. 
negerai pasakiau, W . tomis
tų pareiga yra mano klaif J 
jas nurodyti, jeigų pripa- * 

Žįstate, jog tiesą pareiškiau, 
tad teiksitės jos nepaniekm- 
li, bėt malonėkite ją priim
ti įsavo širdis ir protus, ir 
paskui jos sekti,
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. Upinio |Sį' iŠOŠ
H0Įf» / Mflįįė A .T.JH “ fv

%Kvėpuojame 
gj kaip iįe-
rįS {smagu yw fctB troškiame 

m a*&
Hba®į iFk&fo vlįd M 

FSta; ųždįirjdi.. iC&te jaučiu- 
g^fiį&į Hėtoįgidįj ibkibmbję 
^IkaMbryi Atsakyti Šiam ’ 
^jkiditšitiiUi eibė labai daiig 

hittoį, Ilgį įąikį t^rMfetd* 
P**! jbl iiįaiįe, kad ths-.iįebtiikgU-

urbti 
nito too kBlkiti šfe

-į-fe Ybiko valstijos veilti-

Vas?^ rahkmščiiįL^ <Wlerių, ty-

valstybgl vįęna, iŠ Ajgipto ga-Lns jfc iiep6 Simtai8 j^. Soi^ išbuvo knyga een-L priįtodi tiek dąlig
T k® ^gį^tikeimmasis popierius buvo Į perrašyti Ciceroim kaibasirĮtra3 kilnojimaikcsniaguiho, bet fižiHiš bio

^stonai, bet gemblerm.[te valstybėse, kur tik]per brangus, kad rankra-Įper savo padėjėjus njatmote’&Mt ČJoUovis.

^pfe£S išrfiSriSirTrimperka stalius ne dėl to, kęd zaei;)on priklausančių narių,įtinti, pardavinėjant, ąntrajgalima Atįiko pavadinti V’.^’lbridubda heš&iriinia šilta-
stakaj. nesą gerą nuošimti,L čarteris neįregistruotas.” |prieš Aleksandrą DidįjįLu leidėju. amXoiiu; paišP^^į® O0“!?8 jįiė ti-3skianie ^Hibarv vra
bet tam, kad juos padavus,! Massaehiisetts’o valstijoslgraikai neturčjo ir.tiėk ffl-įbfttia&as baiMttuik^,.' įg&feg-iW^iaŠ kaAwiĄ tfeMy 
kai jų kąmapakils. Yra tai L^4 jr kuopos senai Šjii moWeiįj vergij, kjiriėpaįį yjjB fį. įįaiį ig aiaiOHFU’ ™yga pasislėgė ^ebttb-lg yrjf|§.įįg1-4, įį[bįet'

|Bttįrą pėreind ?2 laipsnius, 
—— ĮtUomet sunku tame*kaidba- .

jį| j|jj4 Į 4 Kitąs. dalykas, kuris pri- 
’*• “ *7 • 7 “ • įduoda dąug nesmagumo

44 ivir.- i 4K4.Ū VF'™”----- Pas ųius yra Į^taprekĮtoti tyčia tam
ti stakai turės kuorhet bors LaUgUg organizacijonĮkąiui pagamintais rąiikrą-|gų įtolimą fi^pk ųamudŠį ' -—fe ’ ’ L?1. . 'fe * . * « ?. "
grįžt į n^ Su tuo su- priklausančių. nariiį. Uis. HteSSSS

ristą baime neis j sveikatą. 1 ,/ “ brango^;.sakysim 4 ai^ >YWO>i§ienė triimp4a laiffl .
i ■■■■rri'"--.-......... - '.š.lMums prisimena patarimas|ziuge pr. Kmto vienas pa-|Čia buvo iaminaim fefei < T^į v * . v :

aro orų gorų ą? biągfy 
■tai d^čgnumą^, fcįs nesi-

mąs priteisė kompanijai tolgreit pasivys... komitniznioįlaikį.
tūkstaukią doleriu. Kompa- giltinę. phusd krūmij:auginimu, nes knygą viėimin.,.iia$įW ^pįkehČįbm^ Pfetanlbllna3 W
nijos ir unijos atstovai pa-| paukščiai emigruoja rii-|šie vienintele medžiagąteaį^jfe.Mttįfelįąi buvo ri-.|kaifi airiS feift«.j i^viš>Ms plaušo nuo jo tem- 
dai-ė kompromisą ir sutiko deriį ir pavaSarį; Iietuviu-ĮknygMlls Httdšyti. Kai ve-Įšyklose aįtaifeįmi. IJaŽHąitajt iatuiudinefac bfeįpupta-[pel'atiil'os- , , ' ■'
ant 35 tūkstančių, čia sii-Lįjgj derybų įgaliotiniai |Uafa isi8te^g.,^BS8anWi<»I WeisdaYa^ pačios fcg^|į| fiOje1 prfgfeWdbšb| - Dar ylbfaaš orė Mtotiiis, 
tartis “Šventa ir nesulaužo-ĮdaUg tankiau: į Karaliau-Įbibliotckil> tujėjuai net ikilikį.tfi|cstaiitips egžėibpljįdrių|n. itiiAfehĮlĮgfe' jiAbs kaipĮkutis febai sAarbus,.tdi at- 
ma-” įeių. iš Karaliaučiaus jj vėt j 700,000 rutulėlių rankraščių,įjg jtąjfa, ft tąt t^dąvėlaiSfeąai^Sįanl& 'viBaka bįšiiįą^tmaiiiibgdttias. tai reiškia

Kasyklų kompanijos ture-1 Karaliaučių ii; iš Karaliai!-1®“^ Graikijoj rūpintis Ii- dar'pąkarfetb l^ygos feiĮL. yįlgioir apdaro M sdtt- dažną mainymą visų kitų 
jo padarę sutartį su anglia-Riaus ir tt, bet Vilniaus Į teri*n?llr mokį°.

ltee-ąis metais trys pieno kasitt ufew . šią, stttaiiį su-|ldaušinias ne ne ktiišt nubįraatosaseaę sugirtaĄu. . [kaiją ?iw[ie,( S«tos^fejajg; į,. •VifflfteiiB iiĮrbŠ, di^nfejio ir judėjimd. ..
“ .....  •■' ’ laužė ne miija, bei kompa-Gedimino kalno. į Wl:iĮkuriolęidzfemo veikalo ferifetelaSgČfe mūši j tdrpė siiĮPatyždžiiu; kambarys kuris •.

nijos. Prasidėjo streikas! ■'. — - nauja rašomoji mejdaga - dąvomaadatig vjeną Wdie- &Vo 1Sį^
Kiek tui-ėjo h’uostoUų ang-f Mūsų “patriotai” jvedafe’T^fefe , fegdtetiį jfeti lietuvių perktai-oj, jiidėjiriibir drgg-
liakasiai, kiek jie dar ir da-Įsavo laikraščiuose lietuvis- to kas jog 8arfeūi nepri- nunib rfera $bte MhMiys y.
bar tebekeričią, yra visiems kus jaunimo skyrius ir kei-^l"3 .^S08 Bima ‘ .
<rerai žinoma Dėt teeUl iielkia lietuvių parapiiies mo-K®1l^h. ..» . 4i-* -įC« išvargintos, .pasiŠvętitiiiĮįj| Tai^ įgekiausis OiaS'klėk-

bąndo_ bylinėtis im ko^L^,, m()kykfe į. daliu is Aleteąndnjos pa- giri^jo ^idėjas us ją eni, Wa i5kaįtitim<lS,y feŠkllaiib oras, ir nei Vienas
nijomis! Si sutartis nebuvo • sW<Jį tankumai papiruso -Mp gr.-ttiiAs, tantw < WWs Vilniečijį reikalas; «aifefetys hera gfeai vehti-
šventa ir nesulaužoma. Mat 4 . 3 Itagamonas irpasulare peą- W ketarias. sesįereas,^ yją ^riui- Hiibjainas/jeijiSneturiat-
|ją sulaužė kompanijos.- | Bolševikai perša .“rojn»k®e5*0 lsrade4.u’. norS «iSl(apm 2lito20centų),;Mar-Įta]n;ik ; [darif lmigų7kurie prileidžia .

- 1 -■■" "f- -.. • -■ Įkitięms, bet patys nesisinj-r
piųa į “rojų.” Mat netupl

- Įląiko. Gaudo dolerius 4<pdfe-|
—loj.” 
ežia tilo j paskelbė pasauliui. Į Į
md tai iaitaliklį darbas. Į “Rytas” pavirto į “Šu-Į 
Dabar kapitonas tlezus Ob-Įtemas.” Ii* vėl IaūldąmeĮ 
regon, nužudytojo generoloĮLietuvoje iąųšros, 
broliavaikis Įiįtiide nužūdytiĮpragiedruHiĮ? 
kalėjime ffi&alį/; Nėpasise- L ; ■ < - s  ;.—
ke. Suūžęsįiafej .“Wi t&itosji, jfcštopjį H 
ąusįžiidi< tĘa ‘jįti Mtodkosįp^ngai, yjit. gMHR 
valdžia iįietd nelaukdama jl 
patoęlte.įtetoliHj Wę tatĮWi, 
ližudętis pamiM
Mėžsikdj ė- jtobar. .neteikia Į?štiį)i^ų, į>a$tol4osė į

dalykų , Ųžteukžl vįtiicėį^^e,? CPiįhįsĮ
sistatymo. • IKI laiške karį Andrieu l$2fb |
< x_—• ••■ x-5.j '

•vajams I r * . . *,
įiesimdtp įaio. VWąs ;ne4 . ^įjokite inįų nelaii»ių:| 
basibaig^r ’ tuoj prasidedaiDievb ruatybes, tėvynes Įs-Į 
keli kiti. Taiį stikaht v^iis jdavtino ir moteries meilės. | 
vejasi vajų. ŠFabagai. ’ J^anhSi " J
jar liete tie laikai. ’ Stmltiil j——-t, fe ’ f 
pasivyti dolųMs, jau bevaikį ĄtiMėjįmak t«d įavyssdyšĮ 
nebegalima^ O be dolerio wilė, o ne kas kita/ —’
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iįal įdomu Siatoife kata 
dangti tdaa iMfcpteį kąua
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; “Gumas” rato: •2C0D JPitotU
Jai l&m šWie ^į&fedaug ahtačiafc ii«rą ir 

iir ,kąrt« n^nnbįfttiaą ^jĮriį^jggg ląįfcvtBi

initaeijąniioUbpos

.nannMUMSKttiikr. P? ??• 1•.‘•“tjtatot įfet-ivi8® ifaip su Bfen^įkĮasivleįĮĮ 
***?t?®*! išgelbėtą, n^į rąžtafe ąr gisidąvo jiįosįmęno'žalyikjiĮ fene supižkij

“ J- yra kuo fasi^įaūgtliĮkas paškąitjyti. Btefečpąsą-lhSuirįiįį^išgips. Tuokąįį 
S.me ^Siboigė juridiniu Lyti, kad knygų prekyboj, įėjo madon, tad^yO 

1 “ * ’ jtarąs. New Yęrta'-vMątvĮtoii gjtąžiį ifeįd vieiui[kfliįUBW rc>i0W to®SW
Santa Botam uto#®8 ™9F% ir narinį įiiri [fenai gį lit^ratują, (įraitai graibi to ifeviį autorių bib. 

TdėpaoueSofebBoiton0020 ' dvigubo džiaugsmo,, neą hofoklo fe Platono Įi<<liot< . . fefe.
\'A ... - Įsmenijimas toje valBtijojcĮkada jų literntūra pasiekei Romos demokiatilds fel-

l .. įregistruotas. “Garsas” tą- aukščiausio Mestėjinio iaips- kaig randame jito pteniajį ĮiOOVIŠRIO BIRŽA- liau rašo: “Šių irietiį 4Į-42|nio, ąpįe bet kokią .taygiĮ,|taygų leidėjų, kurs kiųlapa-

• .'■ . taMMMMMMNWa

Išrinkus Hoovėrį, biržoje 
“’fe* i nepaprdstas jude- 

Ąkeijos (stakai) ky- 
!a. tošimas New Xorko bti-

> Moję sumušė visus rekordus, 
^Vėliausias rekordas parodo, 

■ kad spalių 16-tą ifew York
Stock Exchange parduota 

Į 6^11,400 stakų. tiurb irgi 
: pabarė rekordą tą ' dieną,
> nes parduota 2,151,800 sta- 

tofe
- įl . t X

’ Tai reiškią? kad birža pa
sitiki Hooveriii, bet ar tai

V ’
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r- tiara josmph’8 brttiifctWx a iwocmio» ar labom F kokia migla, ^usįv. , .

E,l M** <**«<*ą W ?’ia29 iie
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■y 9U<» pęe y*#..m vw loti įtateifc hmm*
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Ife'fe “DA&Biitiirk is**
E? IK Weat Broadway
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sus i pokerio, ar kūno kito laikam lendą į galvą nedųJrąąų pūtdavinėjįmiii. savą -
bazardo lošikus.., |ra mintis: 4t tiėžitrb Vai-Į Graikijos aukselio įąiktae-ĮtiieęrąnUi. .;♦ Ifefe, ■ -

“Hoover malkėt” parodo pyka pestĮd^rii&tij. greičiau į-feo totorių rąstai, vimaią&į ŠJaįp ąr;
•džiaugsmą tų, ktnie hemegš4r^štrhdfi S-mą Mašsaėhū-ĮkiĮąine perrašytame ekzęm*ĮjmygU ięid&jtr įrąiioį§gą|.i ripnl

_ _ I - _jfe ’ i 1 < i-* •' . •> • V - ,t' * -I“" ‘ V• i • ■i' ■.!_ ' « --ai4 * . L _ ■ i' fe* a «fe_x ■ .■ yra gerų lafeipateity ženk-|ą jokios kontrolės iš vąl- |sette valstijoje, jei koks ne-Įpįioriuje,vaikščiodavo tik karalių laikais: tokiu leidė-Į ..|į rr«Įa|t> 
las? Nebūtinai. Hooveris aaos puses te greičiausia le.povėlis šiojevalstijojeparo-[draugiškuo sėdit.matūra su-[jų jau, btjvct Ępaoi gana.] V||į|^|$Į|| 
ligšiol nepasakė ir nepadarė „• eypika. voi'bnvi brfl(lytlJ 3ai--- teisrao šmėklą?Įsidomėjuių.rateliuose.. TikĮViėna : -riM-
bieko tokio, iš ko galima bū- _ .. „ fe,, . to. P $ ir 7161103 Pėkaks^ Įžymiai vėliau Atėnuose pra-|Broliiį. Ęomtt firin^ fe|aiĮM30Uok^;to^
tų tikėtis, tad Ainerikbs in-. P, [Laukiame. Pas ųiųs yra[lįęta prekiauti; tyčia tam rei-ffidrafeįĮata v4šiųsi įįųB'Snfel ■

v dlištrija ir pramone galėtų 
laukti daug geresnių sąlygų, 
nė kaip kad buvo ligšiol. 13e 
JF *

y L
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~ Mums prisimena patarimas | žiu j e pr. Krifltų. vienas pa- čia .ferni įminami. Atefaritetai yra fie fosl;
Įautomobijių “kučerianią-.” pirusoląp^(,HW :da^ Waiisiojįd už^aita;'jiatfe-l .
, T..1. saVQ giaukaipv,ieną drachmą.(ą-ĮbiangiaUsiejinaujiejiaeidid^yn,,^,^.,,-^,,^,, ^.jV.Apąąaro

.. - -.į. .-.. . . . [šėtirieaiš tepąsivysi. Mitaipie 1 litį8 Kiėfe įa-Įniįi. ■ ’ : taitomįia.,jfei aėfaai
teismo keliu. Galutinai teis- bolševikai vejasi; vejasi, ir kitėjo iuiŠ j&letadndįo ±>.|'Yosedirbtuvėsesiiiiteiverjttovd.sš darimotoiai :rnlen-|iau5

■ ' ■’ tataheų. įtoab^^
prtkrtog^msU. Vičnm. ..^jantP^kS mtanfe8' 

, ruJsie buvo vienintele medžiaga [parašius ihii&liai buvo

?. ,r>

Unija 'Moka ttž Streiką įTffi
* • . ' ;

teismas priteisė iihįją lįž- 
mokėti kompanijai §5 tiiks-; 
tančius- doleriu ųž streiką. 
Unija buvo priversta' siitik- 

r- ti su tuo niišprėndžiu.. Strei
kavusio localo nariai gaus 

. siimokėti tą sumą į kelius 
mėnesius, atiduodant dalį 
Savaitės uždarbio. Kapita
listinė spaudą triumfuoja.

y-..’’ '
kompanijos sušiįLęjo* į vįe- 
Bą, §ęw Ęngląnu Creamery 
Uroduct Co. Vienos kom
panijos darįnąiiikm buvo 
oįganižuoti, Įdią dviejų — 

. Ąu . Organizuotieji .bandę 
' jmitraukti prie unijos neorr 
• gaiiizuotuosius. Kilo strei

kas. Kompanija turėjusi iŠ 
to nuostolių. Kompaniją 

r <pra4ojo jeąkątį; 'nuostolių

■ «
- e-

,i. * • .. .

y- a Tūlas Bostono laikraštis Į 
pataria Bmithui Jikti NeW ‘ 
J'prkb mįęsto,majoru, arba 

fe'l^vą. lįįą patartume .pa- 
? daruti jį lietuves, o gal ir 

iatvijos galva* Galva, jiemš 
$0įalinga. Šųdthas, gL turi 
nė tik gaivų Wt ir širdį ir 
daug patyrimo. Gaila* tik, 
kad ^įettĮyojęi nėra kas jį 
pasamdo už diktatorių, Beta 
Seimu r ĮUtįrĮkaš sutvarkė 
lltižušius slavų peštukus, 
l^t Jšmįtlias kiirkas įoriau 
kutvarkytų Mefuviir kilmės 

' 'tautas,, ir apvalytų jas nuo 
įtūžusių “didvyrių,” jei kas 

* pįkviestiį jį “įjądiktatėyiau-; 
ti” jpfet 44 metus. Kurty

’ ■ Upli J A > J

. i' ■■ piiM.il.

Torai nužiHė, generolų 
įObregoną ir 'Meksikos vai-
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įjętik Vilei|Įeiiės dąįĮar|^ Žaibais;.J$Ū
Įrąg^asį tiet rudus- if šįaippy^toh-tbų y^gio ir »ę yaUt 
Ijąž’ kį^tierįį Metų? toiiasĮ bęt biė pfe
įsyto^M a^&anį ųgBŽfc W tieOltoį išgyvMti iiel kb- •'. 

įtfefrjui fe&to iąbdarbjgąsios ir č \ fe s
•drtoįijąs. .

4j įpąšįiintį sau ^Šanįa tikute ■ 
[rolę ti, apdovanojus čionai 
{vietines. yaita’ ti r mffiU

, 1r«wMW8> nanMk w
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priklauso naujųjų laikiį ilP 
radimams. Tftčiąu ..senovėje 
vadinama “graikų ugnis” 
nąiiHoįo pdraKų 4pgan$ė«ns 
alie^ates paaėgtį kad įstik- 
hi ek^plo^a, kuri sunaikin
tų puolančių priešų būriui. 
Mįfrfctiš Graccūd paduoda 
ir parako receptų : iderf da- 
lil’koloforiyosj vieifi, dalis 
sieros ir šešios dalys salief ^ 
ros. 4Z*Z.
‘ (“Rytas”) ■; ••

y .. ; i ' <■■ . į '.' Z:-*’ .... - . r -

4

lo*’ išradimų- y

jo" savo “katttorttibis dievų 
paveikslais” — žmogaus au- 
toptoto Dar M-

■Jtkbliųa W ŽinbhaA 
_ _ „.ites*
iitoija 1varinitnū, gryųlni-

- ■> ; ' j i l/a1 /■..-j- r,J. •H.p'TjlifH ,/
TaW ir automatai

tai dabar yra^ip^^a 
žiūrėti ka*£ te j* **” 
laikų niiopelųUs: 
' Niekas neg 
kad iteiįjieji9 
prisidėję įirie 
finos pažangos Į^hni^^B a 

Bet' visa<W'TOL-, 
reiškia, kad sepdysį 
tų ųieko te nei?r^^ t, . j 

* Dabar mums - ųuosray
bu giMeti, k4d aepovtjd 
žnibhčs’Wliatek matuoti jail 
variojo tšm tpjių Miįv 
įairai drbsfej- įį# 
įųjų jau taM It bited? 
§io tšradteflb Člitįev
riišd taip ? ^ ŠiSo tiįįfe 
takstediriška 'gopma it-

i , \ĮVAIRIOS KNYGOS\ *

MaildiigTiiiiaa—•įVąirtlą pata- ’ 
ęiruaiužailaikyirio-draugystė
je U visuomeniniame gyveni- 
m. Parašė Kun. A. Staniuky-

J Tikybos Tik-
iįi'bę—-pažinimas tikybos, Jog 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko i&rą*
SS Kun, Jėzuitas Felik. Cozėl 30c.
* Jubiliejini — 700
metų sukaktuvėms paminėti \ 
prašymas Švento Pranciškaus 

yenuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tas. ' 8c.
, HųckĮehėrry Finnas —labai , 
įdomi apysaka, „™,.,._-..„...™„....,75c.

Patarinės Moterims—pamo
kinimas moterims jų ašmeni
niame,’ Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun, V, Kupkąuškag^.^x..H5c. 
. Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. Tja- 
bę,i įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
te Jonas Montvila __ .1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(graikų Mythologijog Žiups- 
nplis) su pdvęikslais. Lietuvių 
kHlboh išguldė Alyva...... ^..;....,50c,

, Trya Keleiviai—Krikšėionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka, 'Parakė T. Vyaniaus-, 
kas. Verte P. B. --- ------------....40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- • 
vairius gyveninio atsitikimus. * 
ParaŠS J. Tarvydas___ ____ .45c.

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

, Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.____.45c.

, Kelione Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio- v I •» •> i • x Vj Jn

Romoje. Blate 
bdkradįs. jį

';• malčie, JM PaariodrijUM 
/iteojo judtnnųjrias nddAa.
jp> EL Hųbęr katalikų 

'■ įvesčių laikrašty (<‘Sąr- 
mmu4n) padudda labai įdo
mių smulkiiienų apie Žilo-r 
sios senovės tikrai nuosta
bius technikos pabūkliis> ku
rie anais senovės laikais 
bwa laikomi kaip ir koki 

’ stebuklai. *

Teėhnika dabar yra dail- 
g^Įo laikoiha kaij>o’hątijųjų 
amžių kultūros padąraį įpa* 
čiau iš tikrų jų taip nėra 
galimapasakyti.

Senuosiuose laikuose Žmo- 
nes, reikia pasakyti, iuieją 
labai didelį pasiil^įmų ir 
prisirišimų prie stelos gyve^ 
nimd. Todėl te nėhdostebti,, 
kad anais laikais medžiagi
niai turtai žmonių riėbevi- 
liojo ir sų bet kuria viena 
vieta jokiais ryšiais įtešit-. 
rišdavo. • jie turto prie sa
vęs turėdavo tiktai tiek, kiek 
galima būdavo nuolatos ke- 

. liaujant ir bastantis su sa
vimi lengvai pasiimti.

; Neturėdaiili anų laikų 
žmones jokiiį rujjesčbį ir jb- 
kių galvosūkių nei į|l tiirio 
ir nei dėl vienos gyvenamos 
vietos, jie savo mintyse be- 

’ - veik vien tik ir tiagrihėdavo 
įvairiausius mechanizmus te 
painiausias kdhstrukeijdš. t:

Laikrodžio idėja kilo 
' iritetyse jmi ^oieš^&Kfį’ 

o vis dėlto pats laikrodžio 
išradimai yra laikomas nau
jųjų laikų padaru.

Labai skiriasi mūsų dienų 
mokslas nuo senųjų laiko ir 
viduramžio “paslaptihgųjįi 
išradimų,” kuriuos išrasda
vo.“ juodo jo meno” darbi- 
pinkai gana atsitiktinai, 
pripuolamai, iįl W 
^s he^nojįmi kaip iŠiaute 
^įiįe tai yra labai įdomte te 
iiįums visiems žinoti.

ętri^i^dpianęiškhii^ 
įiUolįs Rogėr H.aco sūkoils- 

. trtiktaVo gdįį^iyte .iiiotbri) į- 
SeM įibBiiitekoiiiį dtd$įįbį 

. rirsinįhkdš Albertas Slag- 
nus s^vo ęeiejė pastatė aū- 
tomatų — žmogų, kurio į|- 

?radėjas buvo sapnfe pasvei
kintas paslaptingo dvasidš 
paisb. dygiai taš pat atste 
tiko įr su abiem renesanso 
laikų Edisonais: Galilėjiiįį 

. ir Leonardo da Vinėi. .
Reikia nemažai pažengti L 

viduramžio laikus, kol laik
rodžio idėjų vėl sugalvojo ir 
kol jų realteavo gyventefte 
jau kaipo “haujų įšraŪir 
inų ” ' t v

Tasai laikotarpis, — kit- r 
ris savo pradžia siekia dar 
prieš Kristų, kai tik atsira
do žmonijos .kultūra ir bai
giant jau. laikais po Kri§- 

JmiSj maždaug tašai laiko- 
• ■'..įarpis- apima 600 metų, ? 

. išsiskiria iš kitų laikotarpių 
‘ te technikos te išradimų is

torijoje jis dar nėra kaiįi 
reikiant pažymėtas.

Girįėdąnii pasakojimus 
apie įkąra te jo lėktuvo is> 

* radimų,,’.turime pripažinti, 
kad tai yra' pirmas išrafLi- 

. mae v aviacijos istorijoje*
Ir taip jau labai dauge

lis technikos pabūklų buvo 
jau sugalvota ir pažinta net
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»‘čiiidli kelio ilgį ratų ajmifltv

L Uąiįių ratų

i§ tam tikro sįhiČiAtlM te 
teitett — vėl fe tam tįįi^ 
skaičiaus ręikeddri)- 
gteti. Tokiu bfc.O 
liau, gatidAvo tpiį TęzliitafB 
turis jai! ižiškiAĮ 
to,,k(3kib"ijguųįo yta te fch* 
jiąš, kiteį Teikejd iŠiūdtiMik

Šis matas tąkri^yę^^’ 
buvd žuioihas lie ti^ft ,J!įį 
mos iriiestė, 6ė| taip pat 
buvo y&riojamįis felŲįb ifafc Ari.Mtų 
jąiisias teclūiįkos 
te vistibse kteuįiie 
tefiešteLose; S H ’
• * - • • . ■ į - ‘

Hetoiio aprašytai 
kad taš pats iriatas taksi 
draską Buvęs vario jaiiiis 
įv Ąigijpto te Sirijos mte-į 
tuose.-: ■ •?’■-■■ '."r

ilerand vardas dah '.įtete 
umgiafes sii sęnpVeie 
girdytai, labai išsipfefmusiū

4WįiM«> W
Banąšidi, feįįp Įf.į,,,

tpiąiiris O

;vąią$- ;/ •': r
liei’oho uuiouuuLus ąuąisj 

lateis buvd- 
prdsti 
irau kurte

į tąm tirtif
■ gįįtfg. tMmatfe.

$8$ .iiiėOij jis- ta
Žįntąs įvąiriąis pąįtikfeWW 

’s^isį. kurie . ii-gį 

tagų. tii sW įtaisyta 
btivo ganą tag » jie 
feisdąįd hifeiįįti ftjįt sietą 
^ąiifetcteŠšį kiltie įtdįų ą|į 
teršdąvo.. Bei įp stogui |W 
į£į|i n$(| 
davo ta^bii nei te^iįj.* 

įMkŠčių žudymo į-

.-S* ~

.” • 4 
’ "' zįi

” katalogas
l 

gūžio, Birželio fr Spalių mėne-
Siamą. Išleido kun. K. A., Va- * - ' 
'.gyU—Ą 
WganymoAęsireiŠkinfai—atė-, 
į$a* te gyventeius aut tomėš 
I&zaftg Kpštaus/ VaidiriiW 
pu gaidomis‘

Bangaus ŽarilieŪe^Smiu? . * W 
. ko Kun. M, ,(Walovi8b&> 
apdarų 75 centai, šu apdarais W jS

Legendos ir Pasakojimai a- W 
pie Kūdikėlį Jč&ų. Vertė Mm< - y ■ 
V. Kulikauskas

• '*’* 7’® 
žmogus.^ Gyvuolys. Para-!

Sė kun, P. Bucys
Elementorius ir Vaikų Skai- , . 

tymėiiaį. Išleido M. ^altana* ”*
»

SociaHzmas ir Krik&nybS.
i’yof/V. JurguSio 19

žydas Lietuvoje. Parašė S. ji
Kjaumotiš .m*..,.

. Maldos Galybė. Istoriškas Ji
^mnyalY-to Šimtmečio krfc/L/ JS 
pčionybes. Lietuvių kalbon iž- <•' W 
guldė P. B; „.,.-......„.~...m„..^.„..„......25a. i J

Apie Apdraudę. Parašė
S. V*aėjl^ausIiaSi.... AM w 

Katorinikas ir Tėvyne. Dvi / 
apysakos, (B, Vargias)

Trumpa Apologetiką arba •'JS 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- 'Mf ‘ ]■ 
raSė kun, V. Zająneauskas^,W(M* -W

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniški? gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas - • 1M'" ^i

. Moterystė ir Šeimyna. Vertil c j|
J. Gerutis

Limpamosios Ligos ir kaip' • ' J 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. « 
A, Vileišis,.--------------------......500,

• ' J> a * JH
Gamtos Pradžiamokslis^-ne- _ 'ji 

gyvoji gamta: žemė, vanduo, "v « 
oras. Parašė J. Baronas.............J,50®?? ’ W 

‘Mūsų Laikų šventoji', §v. Te- ’r » 
resė? Vaikelio^ Jėzaus Mažoji ? • -Ij 

ėlUS ..........................w....aa...waaaam«..35eV

. TEATRAI ...
>^$i$iūgas Vyras^ aktų , ’ ’l 
komdija; parašė Š. Tarvydas 25c. J 
lilgetų Gudrumas. 3:jų’veiks- 3 

mų komedija. ‘ Parašė Seirijų •’ S 
Juozukas 5*■ ♦ W«*«

. Ubagų Akademija ir Ubagų t < 
ĮBeįiug—komedijos *po 1 aktų. - ..;1 
Parašė Seirijų Juozukas.

Sriegas—Drama 4-rių aktui , .J 
Vertė Akelaitis;

Esumas~3-eia dalis dramas ” ‘ 
uGirna Tautos Genijus/’ Para-...' *■ 
še Kun, L. Vaicekauskas.™....r10c.. >a 
• ŽydųKaraliųp—rdimma Aah-, _ / 
tų, 5 pav. Vertė J. 1L Širvin- 
tas -..X___ _ —- -----

Visi Geri—3-jų veiksmų vai?- " 
delis; parašė F. V. AOft' .J

Patricija, arba nežinomoji ■<
kankinė—4 aktų drama. Ver- .■»
tė Jonas Tarvydas —,—JOc.’ J 

" įjį
Piloto Duktė — 5 veiksnių / 

drama. Vertė Jonas Tarvydas 3$<£ Jį
Braraos:K1) Gerinant; 2):'.: \* W 

Fabioįa—5 aktų; 43> Liurdo- • »
Stebūidasr—4 aktų; parašė L 
Tarvydas

Vaikų Teatrai: dalis' I: 1) 
Pagalvok kų darai; 2) jono 
laimė p 3) Pasakyk mano lai- ’ ’ * 
mę. Surinko S. K., D. ir NAlSe..

Vaikų Teatrai: dalis Ąi 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- • 
Surinko S- K., D. ir N.

MĄLPAKNYG1S *<
Pulkim ant Kelių—“ D-ko”X 

spauda. Odos apdaru $2M ir >
Mažas Naujas Aukso Altot w

rius—juodos (prastais nhnkŠ- M
tais viršeliais) ._-M W

J^ikalin^i ^taoHates balra- 
jjįrfiott Kalbath^kaft tiems 

^afilOviind reikmenims 
minte buvę net ir fabri- 
1 He to, dar šiandien 
emįkai Į^Hnejaj suka aaų 

jgžlvaį k&i. stižindtų, kaip 
sėjame Aigl^te buvo baL 
B^mioįami l&vdnai* Neą 
|Įfe$4ieĮ| yiit Utrtingii 
?įįldxii^į kttįib #Vo IkvoHus 

['M -ibirtira !Wž|teLapšattM‘ 
įinuo puvimo ir .|įd&dr 
t4m, tikslui dėtų didbliiis ka~ 
pildiSgį kd4 tik kaiį>> tiara 
fcdrįfflį Wd& ždr jteietebnę 
įįilzatedok l&tbrius taij), kad 
jfe ne kifek faėgėgtiį^ įįį ,416- 
mijcJs ‘ihokslO t^riūetojai 
tvirtina, kad senajame Ai- 
g|^te 18h lavonų balzama- 
vimo reikmenys buvo žino- 
tųteir,’ ^aip Blįiįdaniįl bal- 
ž^nuū|ięji lavonai yrd ne- 
įįisikęitę. ,

. dudotebšidš irides, įada- 
i dš jįąip ir šiaiidLen, Jriiiids 
’^kaitfeĮ i|r$3įę$ €hrienbbt* 
gąsį jšifo; jųu Ddseidonijaus, 
Cicerono' įįiokytote, Jažim 
& jį MėjU ’ir >e^i<Si: 

n' aui.ę. jdsyrk 4aip ''g^rai 
4pį^ia ir kąd jei
feiifenįįHr^s Wtų, taibi pa- 
graeL JMrįWų 

įb^rgd išladftffiį.4 Trys 
^^sįųnčiai/metų prieš fei- 
^enbeigų jĮų * slnįeįi bM&ld-
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Vilniaus Lietuvių Kultū
riniu Draugijų atstoves 
gerb. ponios Emilijos Vilei- 
Įtenes jprakgdteų mariteutas 
Massaęhusetts valstijoj*

Lapkričio 21 i Latvrėnce, 
Mass. '

Lapkričio 23 d. Lowell. 
Mass., ' .

Lapkričio 25 d. Nashųa, 
įįkiSio 27 d/Gariw, 

Kas& .
Fed, Sekretorijatas 

180 Hale Avė., ,
Brūoklyn, N./Y.

į

l

. . .................. »■■ ............................. ■■. - —

- ■ - • *■ , *•- . -

Ar Jttiiatės Silpnas, 
Servuotas '
» .

.4

’>A‘

" 1 i
'S'r * -J

* '*£

Miss Auna L.\Hcgg, Korea, Ky.,,~ .
gąvo pųjkiįis pasekmes nuo varto- f n5®_ P®P_ Jv*1^8 kraštas. 4 ra- 
jimų J^uga-Tone^ Ji sako : “ AŠ Verne; Vertimas
buvau visai nusilpusi ir nervuo- p . almkomo - ------------------ .$1.00
ta, negalėjau nieko veikti, ir as Pramoninės Demokratijos Pa- 
pasakaUj, kad• Nųgą-Tone padarė įritid^i-rparašė Uosis. ___ .75c.
man daugiau gero,- negu visi dak- , jtara^'^Nu^a-Tėne mana išgydė. < Marijos arba apjaįs- ;

A’geras gyduolėsJ^^ įiekumi-menesiudiel < 
Tūkstančiai kitų žmonių turi to- |§aif. aPie Mamos, gyvenimų, 
kius pat pratesimus.” Surinko kun. M. J. D-as_35e.

Nuga-Tone turi suteikti jums Didžiojo Karo Užrašai—su 
užganėdįninią, arba pinigai grųzi- iįąveikslais iš 1914—16 metų; 
narni Bandykit jas deLpadaugi-■ pata§SP. Žadeikis_____ „_75c..
nimo svarumo, pataisymo nervin- . . • ... M.
gurno. nėmigėSį jautimo nuovargio į, W Belguos Uki-
įš ryto, galvos skaudėjimo, svai- Atakai. St; Dubusis...,;... .„,......,.......10e.
gulio, prasto . apetito, nevirškiui- į Gerumas—aprašymas anie ge- inkstų arba pūslės trųbejių, fe&į įeb Tėvn Faberų-Filipi- 
uzkietėjimų ir panašių nesmagiu |į y 
mų. Kuga-Tone suteiks jumsstip- T, • r „ , . .,
resnius nervus, didesnį raufnenų L Tabakas—Nuocįai—rūkymo 

- ‘stiprumą ir atnaujins jėgą ir e J kenksmas; pagal d-rą Nikols-
. ;j „ ■ nergijų visų organų- Vaistininkai kį parengė S. Kaimietis.------- .15c

.< rA’. *•'.-------o--:—. - ■--■ - i. wiiB.vjLn.uai Awcig,ciw bu MaAa-
manomą, kad i buteli- šiandie. . Ifla ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

S i mas Žilinskas -—_...50c,
k ■ B Į Apaštalystės Maldos1 Statu

ti tas.—VertėKun. P. Saurusai- 
,į| Įtis ............. ........ -s___ ___....25c.
Į ( Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Įl įZądeikio. Kaina —-----—.™50c.
s=s.’ r ' * - •, .

|H Aritmetikos Uždavinynas......25c.
' JĮ Vaikų Darbymečiui—Rinki-

. - - . . Padaryto
Tąip gat gerai būdo • ftiio ;perM™o,4rs^^ ------- 5.00 f L

įsriąljiž laifaį įtapto:itafihĮ^;^wĮį§ ritėtai indu 5.00 fpriio. VertėS. 5takąųskas.,„X.15c.
Mylšfoao te fbta raiški.11 ;-------- .visi po $5.00: ji fioiževiteias—Kas taiyrabol-
|| H iJlte nėn^® ŲĮGWto liAIKYTUVAI (holdt^) ih^zmąs ir jo vy dymas Rusp

kadiS SIRGIMAI (ėiroįks) J2.5Q nĮ žaidimų VriWlraa-*SąYybės;
§augdjS švente^® VbufeKŠNŲ KOTELIAI —.....u.....^..^.——.$1.50 g vakarėliams ir gegužinėms su
rkūno gaisra. Kft&vngi jau Kalėjos netoli te reikalinga bus pirkti dovanas j Į gaidomis. Sutaisė Matas Gri-

'-į tiKrlrl'••* U ^0vo< giįniiieiras ir pa^tamiėmsį. WPteMte gintarinę dovaną, g goms —-a-—------ r--nvc.
*wBri Viaus UžsakymusMuškite pridėdami.money-jorderį arU čekį 1 fcaime —. (poema). Parašė

sWil seMnent ĮfflMtt- - ■■ ■ ' ' ■ I Vaitkus--------....... ■*„—------,50aH&U i.» .t JI.imtu™ .MKYBte agįągjį I' u.
tikimo. . 

^įsįiįįi^^; [Vertū Joiias M. Širvintų—-nOc. 
r Bitininkas. — Parašė Tėvas 
I Jeronimas Pečkaįtis —..._....50c..

Lietuvos Ženklai,—Išleido J. 
Seštaričius ir B-vė, Kattaas~-40o.

Į Smęs ir Kalbėk: Deklama- 
Į ei jos, Monologai ir. Dialogai* 
[Parašė Juozas V. Kovas,.300, 
Į Graudūą Vertamat — Vertė' 
| Vysk. A^Barauauėkas L—^lOo. 
I EucbaristUkos Stacijos,—S u- 
Į lituvinb' Kun. Pi JtrikąitiaJ4—1^0. 
f Kristau* SfyMft*: StarijOs, 
[Graudūs Verkimai, MaldotGe* ■ 
Siųsdaftu ų$takymi& ųrifcįtaigus,^riąnomet adra«u0WtoiH ^1

’866WMtBrwidw , StmtK

raukiu. . t

t :|or. u^pūblii^ jiruž^lg |i|e: 
• įsąmąą ^teaųgotį 1$^ 

sų visi šventyklos ąyisių^iĮ-. 
|at sulipo aM tpą M^j#-L - . 
įfe ktbgo te ldfe tais 
to* ikeETO® vartojo judomųjųJidiš ^etahniate stiebais iL^ Tai buvo
Męsus. ĮinetąlĮnįąi įrifcūs ženklai,
..-Mo foiįte, ikdfc iigriy,
h® įvairitf^ženklus sie-

toenyse^tovylose ir 
^“Įi «3?į Į«? įįtL vįątese.
šių metai fckąriĮini stogų su metate-««♦'& barako ?<iŠra-- IW»f¥,8?TW1^ —r°'"w-------- ------------k?-3ii”PSC —a, & keikta ’U Bars-

VĮ ^Dukiu||

- ;|t)udū ,perk&ia^ tededamas [I 
: automatas gtaįSv^9’ i<to>

, < su vmens rezei?ru4|

wąWe

■ <*

f *

.;_•••• ’ /r:., ■•;

r - į A .- - ' - '77

&

C. Dėl < '
KALĖDŲ

Tik k|_ gavpime i|,Lietuves.-riiąjfe stariM visokių gražių gmta> 
rų- Kąuioš yra skirtingos, kaip tai:

» t b£L MOTERŲ
KAEOLLT

jo tefto perkūtajos®SWbKO$
■ ' fBKQLčIKĄ

■ ’ i.... . -ni•"■■••(■j1,L.■!■■■•-
T * • * T11K * ę-fta*5*****

Si'J

Gėlėlė. Verte Juozas Stankevi-

\'įįį[

*
4
* 7IĮV

jo kUiistrukeija, h sf
,vo. sąstątjtas tUP šMRbievžH  ̂
©»iaęi»ii iį ^W;teww '.«įK fistfe

?iiianuį Sioiį' įri (^į4wį|J 
švę^a 
tatswM ttfeį 
rite įjflMavo ten teį^į:.
Ū^ĮįįokŠ^B ' ' \

Plato išrado budinti® 
iLii-i'rd: «4iJu ■ ■liliiLa.SknS:

•■ T?
y ‘ 1 <w * .tfilr

4

Iv 'II

v

tįkj
Ub ’i*5a- 

' fe

kfri 
tatai

. - A

A

llEI
i* i-triT

PerkWa^iį> \ i^ųcįiiųas 
taip pat yra priskaitomas

Lbč

r t

it-yyfr.. . / ...,r. „ n,.

SįgĮįgMpįįįa^BlįĮB^įjBBe^^ :r;l ■ -4

' MMktjAKN^GES ‘
; /MAug,if*wr*s!avxsq amoriub

(pnrfHs niftįl&oii ^TSeliafe)!,..,;,., ,,.
, oOi>Q$ įpustais kieteia 

(getoBrife —
t 4w$O8< (gotos odos varteliais)---,
i- , vittelWs)-^-^................... TT?^~
L Biį kr^ėliu) w;$1.15
Įį * p jyw ifrepytaife riųstato ^ekiįčid antealti:

,vC. <. : ^DARBININKAS0 - . . ...\
Milto Sorton, Mwhte

'■' 4 :Z..:'..-..*.:\..... •■.-1 ..',.. \. a.r.. :.

3Ėwrr;

k>

/■ -

. .*ĮAjh(

r. T
■ • *

■ 366 ^į||.
■ , • M J ’ _ 1

I

***'A »-Mi

'
tais viršeliais) 4-

Mažas Naujas Aukso Alto- ’ 
riūs-^juodos (prastais kietais ‘ 
irŠeliais)

btažte Naujas Aukab Alto* * Z 
rius—juodos (geresnės, mink- g 
tais viršeliais)

Ma&s Na'ujsi Aukso Aito- J. *. ’įj 
jrį^MUbdos (geros o<os vii>;”* J

—
Mažas Naujos Aukso Alto*'* i 

riws*rbaltpš (coluloidos virŽOr 51

Mažas Naujas Aukso. Alto* ’ '^1 
tĮti^-baltos Je^luloi^oA J

I
* J
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Margumynai

v

Antradienis, lapkričio/20,1928
_____ ..............., _ _ _ ■■ . - _ _ ^y--.,,l.ll>.i.;u»u.»*ihi ■ijj I.- j 1'1._!j!T^e!L!aggrg*

A I tknm A. Petraitis. . *
. .FKUlUlkvMAdi r ?Jį'įK-' Moterų Sąjungos^ Mj ES 

’ '-./įZ : jMumūhięneJr T. Kripfene. ' “ ' *
Amerikos Lietuvių Romos KatAĄm Federacijos Į ‘^4?® Flikfiniut?n* ’

• TtVni Kongreso įvykusio BugpttiSo 28 ir .• M. Kaiandiene, n J.. .Phįfluiut .
29 dienomis,19% m, Hartford, Conn, Į .Sve«ai: ponia A. Aleksiene. ,.

’ 'Amerikos Meluvi!! R. K, Fedem^os sbĮll . Kongreso.&**>#*«* ___ .
Kongresas prasidėjo RngiMto 28 <feų, iMlmin- . I«Wes<> .pirmininku, išrinkta J. R .Mfunniis, 
gbiąis pamaldomis Šventosios Trejybės bažnyčių] ė,žinomas mūsų vnsųomenes veikėjas įh Rrooklyn, K 
,Pamaldose dalyvavo Joj^Mepąija Hartfordo F’. JVke^irmimnkąH trinkti u- pomą 8. ^ < 
V^yskupas Nylaų ii pasakė ,^oųg]*.esęr iškilmėm įn- pien^.lfct Brouklyn, N. 1, ir p, LAVizims is 

'taikinta pamokslą, šv. mišias,afnašavo ge$v kun, vįdence, R. I. * • •• ••,<.•{;. •7rtW«’.
k.. . w .....ji* Į Sekretorėms■ nenbidsun išrenkamos: paneles -J.

K *r ___ ___________ _ ______ , .. .

, m, - T > n - ■ - -7įpritogą, kur j aunimasgra-1 
—----- =—- Į žiai linksminosi.

q KOLONUOSE || į
-----  —~~ Į Čia darbai eina gjerai. Žmo-

.... .•. y,.,.y lnės dirba. Iš kitur atvykę 
spėjam. 3B Mtebg, gaunu. Žinoma, yra it
teks, tik dirbkit ne drebėkit v
Dirbkit ir dirbkit susilę, za-| 
lios medžiagos užteks.

Vietinis!

Sumušė už nemalonias 
žinias r '

< •’ ■ ’■■■* ■■ ♦

J. Adomaitis, jmip sako, su- 
imuŠe M. Matusevičių,ųž tai, 

rz|kad. jis gavęs iš Lietuvos, sa
iko, nuo Adomaičio žmonos 
I laišką ir paveikslą'ir pradėjęs 
apie taii kitiems pasakoti. ‘ .. . .

•JT, Adomaitis yra vedęs čia i.mirt^'Kimgresiii'flMjU pMdžt lrEof: ® . .'I
. ĮAinerikoje ir ėmės STOhlj Švl>.2S dfenį^ bet susitik tPS. .seimo ita-1 ^»s«?a »' >■ '
j jurgio takioje. ' . . . fevita, nutapo palaukti Hrnmkrt^.r A.SmwiW . . ■

susi--I’Le<widrdu«' šimutis,~Federacijos vice-pimininkašl Į mandatų komisiją išrinkti: kun. A. Petraitis, 
Į atidarė kongresą, 3-čią valandą popietų, nes kun. Į P* A.Vaisiauskas,.ir.p.J.frąinaš(Vuskas. . ( r 
Ignas Albayieius, Federacijos pirmininkas nebuvo Į l- fpuudos ir sveikinimų komisiją išrinkti: kuru 

' sugūžęs iŠ Lietuvos. • ■ • \ L Ambotas, prof. J. Vaitkevičius,-jį K. Krušmskaą .
’lTce-pitinininkas'& Šimutis trumpoje įžan- . Ištinkfam prezidiumui užėmus vietas, kongresą ' 

k knėjV prakalboje sveikini* atvytoms atstovus ir sveikino: p. Vaisiausias, L. D. & vardnj-poiiia & /
pabrėžė tol nors kongresas nėra stotlingas, bet Stotienė-^Iotcrų Sąjungos; L. šimutis^‘ta 

f ... jis yra atstovaujamos visų didžiųjų# veikliųjų to L. Vyčių XVI Kongreso; ktin, pVof, J, Vto
Darbai tilpųai eina. Dau^u- ^kolonijų Amerikoje. Ne kiekybėje, yra visaįkevičius-r-Tėvų Marijonų^ Kongi*egącijos; kuų. A., .

kna šilkų aųdenyČibs. Yra daugį visuomeninio veikimo; pajėga ir pasisekimas, bet j Šmulkštys neoficialiai sveikino Lietuvos Krikščionių. 
--------1 kokybėje, Wkalbaų>kum L Ambotas, -.Fetab Demokratų, vardu; komp. A. AlęksiS sveikino nem 

L Posake MebonasJ^^,^?r['cijoš^DWšičrVaMr>Wm^

(ta uogavimo yrn šunta* tat 1'^“’ W

įmunkant , geras žmoneį, pri-alaus‘ ® V Ėa' 
ktaStaians' Vaikelio Jėms «Sr5we'fl!! * 

rieglaudai, pasilengvina visas >• «« ^eiki valdininkauja, 
snovargis. Vėliaus B»Wšysi- Sekmadmny, 4^ Iąpkm.0 

jae klek Detroite Ims aukij st[. P- Vanagaite vaidin? kOmedt- 
trinkta 3a Žydas”-ir kitolnus juo-
į; ’ tv< / J kits krėtė, ir sąkėjkad tą vis-
£ Lapkričio 17 d. prasidėjo]^ į «Margutį” sutūlpins. 
iŽv. Antano parapijos metinis Į Matėsi daug žmonių užsirašė 
Kbazaras, kuris trauksis porąL<Margutį.” 
| savaičių. Bazaras bus įvai- Kalakutų vakarienėj, kuri į- 

^nis. Dr-jos šauniai prisirengė. J yy]<s 29-tą d, lapkričio dąly- 
K““ *“^\’Įvaus arusias c>. niKa ir- •^l.nepersenai sūgrįžusios iš Ita-| . - 

snmaij;aHmetii senis J. Skaidėte: Bhs p.16s Elenos. AušriūtėssPa,ld«t.’:

»pelno, pašome Detroito liė. ma’padatate mw- [ZSfiZ’eho^žto^’”
tmvmicj rvovvcii'oi la-nl-'tr+ic, v knan I . . • -• I r t ‘ m -tL, T_____ ...___

rą. Ka? turėtų kokią auką su- Į rįg pa§oks seniausių šokių. .Į*jg. Dąnėibit^ p-Ie; Ma-|ro £era*ė žmonėmis;

^Lapkr. 3 d. Moterų Sajun-
64 kp. obuolių balius gerai 
ko. Gražiai pasilinksmi- 

pajuokavo, o kas daugi'au- 
įi' obuolių išvogė* daugiausia 

ėjime patupėjo ir pirmą do- 
laimėjo už prasikaltimų, 

ii p, & Liepoms buvo tas laį- 
įĮingasiSr Obuolių vakaro visų 
pelną pavedė, Seserims Šv. An
gino parapijos. Garbė sąjun- 
gjetėms už prakilnų pasidar-

> ' ■ ■ -•
« ,
Vaikelio Jėzaus Dr-jos au- 

įų rinkėja p-lė M. Popikaitė 
fcri gerą pasisekimų, nors dar-

‘ to Kranki;
F » ’

LORENCE, MASS.
A

Talentų Vakarčiui

I

Sekmadieny, spalių 28-tą į- 
vyko iškilmingas atidarymas 
parapijos Auditorijos. Kalbč-
'įr_ 4^^’? A J 1- j, _>   -*15 . .TF. : T.

konselmonas, taksų .ir keliųlgražus, malonus, talentingas, 
revizoriai, abu kunigai ir de- Į Vieni skambina, kiti dainuo- 
mokrątų kliubo pirm.'P. Ša-Tja. Buvo duetų, skambino ba- 
viekas. Paskui buvo šokiai. Įlabaikėinis, smuikavo ,ete

Lapkr. Lmą parapijos Aii-j Padarė gerų įspūdį į pūbli- 
ditorijoj įvyko prakalbos Deriką, v '

■_- —šfe* •— B- • 4 & •■
Airių svetainėje 'įvyko komi Sako, kad vėliau abu J LeonaMaj šimutis," Federacijos vice-pirmininlrašl

eertas/ Pastebėjau talentingą Į'tąikį '. *' 
jo miesto majorasJ. Kenali, Įlietuviu jaunimą. Koks jis Į

i’ .

v

.1

{/ .

to '

v

į

!

■V r i • • t I **«*MH*«* ••±ww«w .fercuvufjiJi. *Gijos vvasios vau®, paKvicstasbų partijos kandidata^ I kun. F. Virmausltis. Frogra-į • S ’ / įsa sū malda. ■ .Vice^imimnkas pakvietė atstovuspmi pasveikinimai telegramąisnuo:kun. XNayic-
mo Vedejubuvo kum St..KneLr Wkolo-lietuvių parapi-kWšt mandatus, 'gi ponios Rozalija ManČiūnienčpo jš Hinsdaie, I®; gy. Karinucrų •gesGtų.ift (M 

. .. - Į jos chorą sudaro kitataučiai.|ir Teodora Kripiene• pakviestos -prisegi■ .^opgre^o.Į.Ja^°> rkun< V*Matulaičio.^. Claiiį Pa,.; ir.
. I Yra^ lietuvių, kurie atkalbinę- atstovams ir svečiams ženklelius, F-nas Kasys-Kru- ’ 1 ‘

LinksinuteĮ - . kad neitų į bažnv-l ^kaiH Federacjios .Centro Raštininkąs, ir p. Juo-
' ’ ’ i'U \ x ♦’ -i “ * . \ Ras P.. Mačiulis,. Federacijos Centro■ vice-p irminin-

[«I«I^mmekaS'neptao.jĮto?^m5mana^ua/;.

Užsiregistruoja šie atstovai ir svečiai: . ■ - :
• |• Federacijos Centro Valdybos -nariai: kum J.
•’...Farapijoh&s Ambotas, Leonardas Šimutis, Juozas K Mačiulis, 
- . J' ( '. . Į kun. J./ Švagždyp; ir Kazys J.. Krušinstos.

nilll inri nilll hl ' Tėvų Marijonų Kongregacijos kun, prot J.. 
rHItAUELrHIAjTA 5 Vaitkevičius.

Buvęs Lietuvos- Krikščionių. Demokratų Parti- 
!tx / i-v • • tt„< vi - t jos atstovas, kun- Antanas Šmulkštys. „ . /^Katalikai m Katahk^! • k uįįttyiB Wgonininklį g^os'.-t ™«ikaS'A. 

^Skaitykite m-remkite savu.
'Pa^M^įfikąj?r:uDrąu.4! . A/ L- R. K’, federacijos Naūjds iAnglijos Aps- 

^irba, kad padarius parapijai-domh} daW Art.^Lahrį’’ .“Gursą,” feif^tanas Vaišijas Ą ' - ' ' =
, nfeifezi. TW-../«4-ri t,a l^. ----- - • - ■ t o . v nGg jjr K Federacijos Chicagos Apskrities—L.

B turite gaasM lankyte į tatakį^ 0 JwBa8 Skinda-I^“ knyįos ^^4 Federacijos Yoriio Apskrito
l^astnrety kokia auk^ su- ris pašoks seniausia šokip. • Ljė juzg Danėlintė; pdė Ma-L žmonernis. BfogosL, r. St4nisl’ya

K teikti, bazarui, bus maloniai tapkr.. 16-ta iki 26-to tas Iyts Sar„ŽUatg. Stasys ' Ba-lin5gos ir blogi-ląilffia^iai pa- Knl55įsk^ ’ > ' ■ . . -
K priimama. jAiikavusin pavar-Įparapįj0S j>azaras .savoj Juška- BroiĮ^aTO Uogais. .Būkite Kristaus! Phjladelpliijos i&ikėčioniij BraijgijĘ Sąryšis:
E dės užrašyta. torijoj, 220 Ripley PI./ Tiki-Lg ša]i^aitg 4 4aTUlmiis’ MĮc tarnai o ne liuąperlo. Remlte Kun. S. Draugelis, ; , <APrr* Fro Statai to jito skambėsiu Į*®’ 'o

iš East S>de į šv. Anta| .Lapkričio G-tiyparapijos dta to^ Bapolui Juškai.tatalikišk^paud., o pa-s’ M’:,“fas’ * 5^ °* 
Jno parapw_ Apsigyveno.prie ras pe]no ggoW apie Koncerto programa buvo plati matysite k»pibte. tikra ktą-
|2fi-tos gatves, arti Lietuvnj 80 dol. L d^Jkšeioniška medė, ramybė £. Kei>Aobs..

■ a e aines. Vyčiu kuopos šokiai įvyko buvo it muzika — smuikąf ir ĮDwvas palaimins visus.
| Emąs Judi^ susirūpinęs LJU-tą lapkričio parapijos An- tono.. Žmonių koncerte butoĮ . 
Į jD.. S. reikalais pradeda kal-Įditorijoj. Dalis pelno skirta [taip daiig, kaip dar niekuomet I 
Fbinti naujus narius--ir kolėk-Įparapijai. [toj svetainėj nėra buvę—mat,;

' ' . ■ Vietinis toai ag|tiiota tam tikslui —

——-------- daug-pasidarbavo kun. Mvko-
MFWiRK. N. I. ras Daumantas; tarp kazimie- 

Įriečių, tarp ąndrięjiečiij plaka- 
|tus skleidė Jonas Klevas, o 
ltarp jiirgiecių p-lė Agnė Fabi- 
I joniūtė ir mažyte — devynių 
unetų Mariutė Z. Vidikauskiu-

1 ~Į te. Na, tai žmonių ir prigar- 

B; Nuoširdžiai pranešu tiems! Lapkričio 11 d. &vi Heflijosį®^ . „
B lietuviams kurie šuniui protą|chdras su art. Š. Pilkos pagal-• ytlS nl? a ,!S 
E prinešta, o patys jo neturi ką vaidino komediją ^ŽemesrT^ ’ °
R n&už sudilusį- Centą, kad ■pa-ĮRojus?’ Žmonių buvo daugJ^ p . ^sr^į 
B rapijos Auditorija tarnausi pRerią rolėje ~ p. artistasprabll^ni aaH? 20 e' 
B grynai parapijos reikalams irk Pilka,’Raulo rolėj p< K.
■ kultūringiems parengimams ir tošauskas, Virginijos rolėj

1 dėl to būkite drąsūs su tau4pj§ K. G-rumuliauskmtK Te-t 
E tiška sale. ‘Mes tikri, kad’ irtogtop-iū Šemfutė, Floros — Į 
t prie geriausių norų ir su ge- top. O. Poneliūtė, Julijos — 
Iriausioms priemonėms, visųto E. ^muliute, Graibone- 
® lietuvių 'nesukultūrinsimej. dtoda — p. P. PeČiūra, Janso- 

|-mte jįj gaila, ir mes norim to _ Alseika, Darbinin- 
B juos palaikyt lietuviškoje to _ A. pa^iūnas. Visi gerai h 
E dvasioje/ bet kaip! Vaigi tamtoWo savo užduotis. 
E ir tarnaus mūsų centais pabu-L Sr z ■. ,
v > r . ’ .. ' . v j. > Į Mes esame labai dėkingi ar-1 » davotas narnas, užvardintas I- . • ; . . v . to, I - .
| -Liberty Wl.” Taip aš ma-r1^' toT tl-.J0 aarb^ gmis dalykėlis su viręminėtu 

K nan ir taip mano, daugelis toj"”^ kolt>w.Wl. Įkoncerta, bėt užsipelno pažy-
E namo pionierių.

vių daugiau energijos, prigel- Įmūsų vaidinimui ir tą patį kas, .Kazys? Dryžą kaip vidur 
kės nusikratyti snaudulio ‘iri veikalą vaidino savaite ankš-įamžįų.4 ‘riteris” — vytis 
nepamatuotos baimės ligųMk eiau ir nešiojo po biznierius gerbdamas baltgalves, ne tik

• * *• . .. ' I A A. % fe W I. Ž .-»• • i . ♦ i

. t.

PHILAOELPHIA. PA. |2^^a^a^’4|
' ■' ’ ■■ v I-

■> '* I
P-lės Aušriūtės Koncertas ]

■I

’ >
k. i 7

o

k

I .i I-
L Šv. Kazimiero parapijos sveri

i ’v— -« —r—> tainėje, 11 .d, lapkričio įvyko J
l^ra^',Oį k3“lt--aS SU ld— vaus artistas A Pilka ’r l^hepėrsenai sngiįžusios iš ItaJ

| tuoja iš senų narių mokesčius I 
| už “Darbininkų.” Pagirtinas . . 
r p.’Jud^io darbas. Dabar pa- 
I togiausias laikas užsipremune- 
e ruoti “Darbininką.”- ■
k; LD§.narys

t.

k Fs

34

kun. Paulio Miežviuio, iŠ.Hąi'MSon, K. J. • Laiškais;. 
X L. K' K. Moterų Sąjungos 17 kuopą iš Hartforfį-:. 
'Ooim.- . •’ ■ i .
; Bostoniečiai sveikina Kongresą ir . aukoja P'edcu . * 
racijos ‘roiltalims $5.00. . / . ■

Atvyksta Kongresai! kun. L Kelmelis, atstovas .; 
iš’.Nebark,.N“. J, ir studentas. K.; Vaičikąu'skas^ ;iš- ‘ ~ 
Brpoklyn, bT. V., kuriam suteikiama ženklelis -su 
tai’iamu balsu. Kun, Kelmelis sveikina Kongreso»' 
dalyviusir^reiškia' gražius linkėjimus^. ” .. ■■■'■„' <■

> . .. ■ Referatas. "
Kun. pi’of, J. Vaitkevičius skaito įdomų ,'refera- ’ . . 

tą: “Kataliko Visuomeniškos Pareigos,’? ' Gdrh 7 t 
Referentas gyvai apibudina kataliko pareigas ir 
atsakomybes visuomenės . reikaluose, patiekdamas . 
.daug gražių Ir pamokinančių minčių, kurios- sutek • 
ke kongreso dalyvių tarpe gražaus, ūpo ir pasiteiv 
kinimo. Referentui pabaigus, Kongreso dalyviai , 
atsistojimu ir gausiais :apLddįsmęntais išreiškė savo 
•dėkidgumą. ‘ > .* • 7

.rSveikinimų komisija patiekia pasiūlymą sveikin-.
ti šv. Tėvą,..vietinį .Vyskupą Nylan, Suvienytų Vai-- z 
stijų pr$pdontą ęjjojįdgc ir Lietuvių Tautą' iŠ pri^* ‘ ’ 

;suk.aktuvių.J Pasiūlymas priimtas,, ; ‘ ~
* Kongreso dalyviams išdalinama. Federacijos 
XVII Kongreso “protokolo atspausdintus nuorašus, 
kuriuos gavę atstovai paliuosuoja Sekretorių nuo ’ 
skaitymo; ^. . , ! . L ■ ■ ’ ■ ■

Padaroma trumpa, pertrauka, po/;kurios kunJS^. ; 
Draiigelis sveikina Kongresą* nuo Philąd’elpliįjąs 
Krikščionių 'Draugijų Sąryšio ir perduoda Sąryšio 
auką'$25, (Bus daugiau)

ts; Mi ŠeiMs/ M. Žioba, O; Sjaųrienen iU; 

I ’ Ęederacijbs VIIJJ skyrius/NetVaTk, N. J.1 kun.

i • • ■ > *

| Federacijos; XIII: skyrius,:,Worcėfeter, Ma^s;; P.
’ F. KondrotĮRoglieue, J. ;Bogliūtė ir; J;>Leonaitč..^ . ■ .

t ‘\ L Federacijos B3 skyrius, Hartford, Čonn. : J. Man-
Įeiūnas, P. Mikalauskas, ir K-Kasmanaitis.

. Federacijos 47 skyriuą'Providenee, R. L; A. A- 
Į vižmis, J. Tamošaitis. • - ? , •

«'

' 1

. '■ ' “• ---------- - -*T ■ ■ '

C. BROOKLYN, N. Y.
• ■ .

Čia rapkr. 34 dd. buvo ro
domi .iš . Lietuvos judamieji 
veikslai. Rodė ir aiškino X . 
K Mfliuš. \ .* r " ' L ■.
• 'Paveikslai labai įvairūs, iri -

. - UJ publika buvo labai patenkin- i
.v x lt*a. Kiekvienas išeidamas, gy-t

V1S1 išpildytoj projr5 _r ];lausp I

domi. Sako, tik gerai paskelb
kite, tai žmones netilps į ave- 
tainę. : % L ';

• Kiti prašė, Jcad būtų tretį ‘ 
vakarą.rodomi, tąi sako> mes 
pranešime kitiems ką, nežino-j 
jo. Čia daugelis pamatė ir] 
tuos dalykus, kuriems dauge- l 
lis. amerikiečių yra aukavę po 
keletą .dolerių, kaip tpi Švėkš
nos bažnyčią, ^Švėkšnos gim
naziją, kurią Šią vasarą iškil
mingai pašventino, Ateitinim 
kų Namus Kaune, Liet, Kąt. 
Moterų Di^jos mokyklą, ‘ dėl 
landos popią Pikeilingięnė rin
ko aukas,.' Vaikelio Jėzaus 
Draugijos prieglaudą. Visas 
tas įstaigas rėme amerikiečiai 
ir žia visą galį matyti kaip 
kad būdami-Lietųvoje. > dan? 
gybe kitų įvairumų.

Verta kiekvienam pasinau
doti proga ir' lankantis jų a- 
pielinkėje, nueiti pasižiūrėti, o 
tikrai kad būsit-patenkinti.

; ' ' Žemaičių Jonas
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sukant,

Jaunimas darbuojasi
Lapkričio 10 d. įvyko Šv. Ci- 

čilijos cliora Šokiai. Jaunimo 
buvo daug jr chorui liko pelj 
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“Aušriūtes gražiosios 
beklausant dainelių,

4. • * ’

Vaizdęnos, kad esam 
tarp girios medelių 

Lietuvoj ir girdim 
kaip čiulbą lakstute^ 

Taip gražiai dainavo 
gražioji Ąušriūtė!”

Jurgietis 
Ji- ’ ‘ ‘ '

R. S.—Nors tai yra netiesio-

 _  __ .J111™*1! kolonijoj. I koncertu, bėt užsipelno pažy- 

‘ ' i Pavapi jos ĮNorsmūsų'bolševikai su sa- Įmeti. Dalykas tame: vietines
Auditorija sukeis tarp lieut- vo generolu, norėjo pakenktįjLDS, 13-tds knopos pirmihin- 

kės nusikratyti snaiidulio it j veikalą vaidino savaite anks-lamžių.^vitėris” — vytisšlakai

- JJ’"'   ‘ ~ " ’■ - ■ - - - -- - K; ' _ — |. ' •

prabuskit .iT' rmžvelgkit, štai apgarsinimus, kur buvo pažy- atvykusias artistes, pakvietęs
* * 1' . j ... j 'I t, W & * HIA a ■

Iaberty lkina, bet žmonių meprįgavp.Įpaširupino nakvyne, bet ir 
* I Pasirodė, kad žmonės atskiria [nuėjo į jų konęertą; nors kaip 

juodą nuo balto. Bolševikų žinau,* be pasiaukavimo pa- 
generoiaš musę jau pyaryjo. Įprastu?, dalyką jis tą padaryti 
G arbė tėveliams, kurie savo Į nebūtu galėjęs—nebūtų galu- 
jaunimą sergsti nuo. Maskvosįjęs dalyvauti koncerte. Tad 
bernų.

Vyčiai turėjo gražią

fąktaą, šios dienos Auditori- Įmeta, kad juos p S. Pillia mo- Įpas .save, puikiai pavaišino It 

joji Vyčių Šokiai, 
jį- Hali, Vestuvės, Šv. Kazimiero 

dr-jos mitingas, Bowling gem, 
karirninkai, na ir žiopsotojų 
būrys. Privatiškoj salėj, ko
munistų žemės rojus, lošimas. 
Skaitoma apie 5000 
Eiizhbetlrie, tikriau

■

. Be audros krūtinėje, a be 
Vilties sieloje ir be ugnies 
širdyje gyvenimo esmes ne
suprasi.—R. Striupas. • - ;

l

P
iERŠAEIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa- ’’ 
•vojingesnių ligų. • Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa-.

.. sisaugoti, jau Čionai! Peršalimai, Skaudamą Gerklė, Reuma- 
tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir yisokie Muskulų 
.'Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-ĘXPELLERIO po ranka? Jeį 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis lihimentas, kuri 

* naudojo per «suvir§ pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
Žmonių. . yiskaSi ką reikią daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo Susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda-, 
mas'kūno-dalis; jis suteiks jums tokį įialengvėjimo jausmą, 
•koklio nėsįtįkejote. t * * • •

Kam kentėti skaiismiis' Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Ięsitempimų, Nusi 
laušimu, Musljųlų Sustingimo ir Skau 
dčjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO ;PAIN-EXPELLERIU Jš- 
yarys laide visus skausmus? Iškaščiai 
yįs visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti gtras/jei — :

į |J?raeitą Metą Viršaus Milijonas Bartkų Parduota.
: flusipirkite boiikį Šiandien. Tačiau persitikritikitei kad Ikaras 

butų ant pakelio, kuri perkate! .
35 ir 70 centu už bonktį

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš. mus.

Braut! turiniu .knycutž pridcd»mi »u kickYkna kopta

BlSRfąY.AND SOUTH F1FTH 5TS 
. , jBROOK^fNs N, V
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80. BQ8TOJĮ, MA8&
[; Antradieny, lapkr. dieną, 

M vii, vakare* ūąrapiješ sve* 
Minij įi^ks LDS. įMopes sWk 
rte ,Mi Ateįkitė riti. Bui dauįt 
Sjtią |r haądingą klausimą pą- daugi .... ........

oatt-m, I. Atrnigton, Anuover, Avou>Įjta» *««• gai, kurį imas ritaa^gėrį.”. -M®

Sekmadieny, lapkr. |8 į.Wlmlmsford, - Gohasaet, Dan-Įte 
pobalnjriiiięje šVefeifilj^ l4|ers, Dover, braetit, Maverhill, I

•H&W, tttdl,[

T

■•■•♦ta**!*?**1* 'ra ■ jį Jį "* ■ '* į‘
' RartaC P&*®

eta kata l»pkri<So-lB- I 
tete “LJ "A **; • Km** w

tone- tatorijbj^ Stita ta SUtowpWU .>|
78 laitanių žiltata • ‘ A ’ HMk W|

a "• W;-tai5iria itaii au-Į

. JJAMKiK ■; feofellfe X ^Wiai;V,[
JieMų

si opaMtatakta' I‘««taeljoj| Į pirmų teritorijų jta»4 
gArjtagd rijšttta jf-ŠIk'H.Witoib tejitnbridįeĮ' CltatoM 

■- '^'“-įtaetoK, S-'. 1: • “ —a”’-1'
|WinthrQp.

".. MiaijMKita . I 
. I .c

. 'ip cars , '■ |

i-u—4—| 

Y W ' Į 

ritįs ii? profetijonalus ir jiti-llto,. įeriham, Malden, ifed-| 
nmdieny žadėjo. Įtiek laik^ >^r QuU^Į
lefej padaryti jiems vtiiW Į^totovn tr įbesto J 

Ttotn^h MA viti titovfitij: . įfeuto Sgftftt į
Vtieįsienūs mitiU ^4 

teeina. Paremdami jus di|* Į 
bį toa prisidėsite ptft BM 
vadavimo VilniaUs. * į

Į '•■ .„.■ 4—. • . ■ ■' I.

*

>

• 1 •

i*nsgšw»,
ADRESAI .

:i

>;

tfįįinbridge. 
Vileišiene, Vilniaus , Revėm, Somerviįle
atstove. į IWthr(«k .‘I

Ji papasakojo apie Oku
puotos Lietuvos /lietuviu 
wrging$ padėtį ir M 
tiu$ reikalij Šelpti našHiMuą! 
prilegiąudose ir mokyklos^ d 

3?-nia Vileišiene pasitik 
r&Vo apie lietuvius biznio-,

■w

< h

■ W «uš $31
X care 81

■ ■ f care 38

Teritorija'III

Abihgtoii, Aiidover, Avon,

’♦

I0V. aWQX BfcUiDA ; LIEKUOS SOCIALISTU

praneša, 
kad dešinysis. ko-
bt&iatn organizacijos spar
nas įteiks to komitetui 
memorandumu, kuriame rei
kalauja .»Muilą. persekiot# 
privatini kapitalu įsile&ti 
komel&i kapitaUj kreipti 
Įįattgk^ domesio į Valstie- 

Ww1ub it k, :
Šis delittfojU komunistėj 

kparim ptogritulrtat pareik 
kimd& baMattaiai 
“vadus, */. kurie nuihat^ di* 
dalį ir kovtj su
tiattia opetaeŲa. Sdvaf ^ 
kauti tuo 'aūMešnS,# de-
Miiiš&jij opozicija ^pulmkanti 
raudonoji armija ir didelis 
gkhieĮus valdžios . (staigu 
valdininkių , "••_..

Maskva subrusdusi ir

>

I;

j Spaudos 4.

kuriose rytipLenkijos viO^L
" yAUTIJA GALUTINAI g ntaja žydU tiky- ŠVENTO PETRO IKPOVILG

.,■ x; • .• skilo jj sęįaaE "Stata DEJ°SVALDVBA "*?•

. F^al?s;st im«39.tijos fekuimas perejd | Vai** [nov^shebrąją kalba įte skai- [vĮoe-Pirm. J. Jackevičius,-
-fcra'.ta .. . a • . ■ ■ ~-li. - -*•• r -<•-«’ ‘ 4.1 Xl-. _.. ± . . t .. *.

t

+4Z r . te n MB. 5tkst., & Boston, Mass. .
tijos Skilimas peręjd į Vfl-T* |nov§s,h.ėbtąją kolba ti skai- Ivise-Birm. J. Jaekavl^ns,?
«Uyfl8 ttdeįto tarybos goda- to Evaagdija. . ' . •.:'
Hafii fvnVmiln* *l>M4iWaHib l ’ - IProt. Bpttuiaku r- L. SvagŽdys,' •;U9W jf®®>Į«sve ir JiuiiatgalėJ padary- 11 Botven St., S. Bostsa, Mass., 
motaahj pasiliko* isttotti Į“ .,į+1T _.„Ltain.RaStiaMw- W»K18M*.
MnaiarmrHiai o 9<f w*Molw ’ Wf jau >inmas rasta 365Broadway, So. Boston, Mass. 
sonajai partijai^daug komunistinės Uteratfi- Iždininkas - Vjneas Kaus C 
l nauja soclaldemoki-atų L,os ”il. ulznxu, ~ į . L
nai-tija. Bendrai, draugin- • . «, ’ MarSalita — K. Arabam
goji Bilsudsklui atskiW d 1U’ — 1 3 tt ' mB.7thst„ s, Boston, Mmv
sMiląjUtd partija tariy^ĮgMd2a<ji;ja. • Sniįai ^6 sa-| 
Savoj daugroę.. teb J
rajono socmbtaj pidsadtai- atgabeuo tentrabante ke- 
mnfar partijos^ komitetas L i5 sssjj prekes. šnipai|

i & Juniatgalęj padaiY-
‘ ra kratą? teltarias rasta 

ithau o 2& neĮteiol V t

r 
*<

unmtines meram- iždininkas ■— Vincas Kališius, ■ 
teeilp .

iieLiur • . ■ \ I 492 E. 7th St, S. Boston, Mass.'
* t seinai veikia šnipinėjimo or- Draugija laiko savo susirinktas

1 kas pirmą nedėldienį kiekvieno ■ 
menesio 2-rą vai. po pietą, pa- ' r,v 
rapijos salėj, 492 E, Scventh 
St, So. Boston, Mass. . ’

" ' ..... ?--------------- '. rr

♦■ u _ f*
'I

įį■ ., ' .. >« *3 f . t* ■ 1 • U-LU. AB KJ>3KJA,V UAtJlkCBr OHipąi . «.SffiSafJtttr*’ ™“ ““H H »•”• “•PiSi“ 

,■ >hhi mS w- rDa "alliadav0 jaa por sie; dujos valdyba 
u ^oraeevskt lasiau, k į, gsSR. Jie buvo tiek L. ... „ :..
mitetas nittodt kad daly-KA ■• 4„ #• „ •

šaukia kovon visus “genio- - LATVIJOJ SUSEKTA .
«- * aa « r-* •»•■* • .• * • ’sius” komunistus.

■ /
' »

“Kekakyk, susimildamaSį 
kad laikraščiu pas mus per- 

y tik plathki prakaitin-

^5 puifaat Mgamzuoti ir mfor-t sSOfeTtiiSt., So.Boston, Mass.■— 
vąudaraas^vynausyboj, nai-|{aį paaiškėjo visai TeteBhoneSoutiiBoston3553-B;. ' 
mąteris pats ima už savo zy- ., v,,n-inlyioe-Pirmininka»-J. Petrauskas, L'
eius atsakomvbe ir nartria-f*“ . “, 'J e 24 Thomas Pk„ S. Boston, Mase! .

v ... r -T _ . • . te ’ I pcrsiimte žinias n.et^porteES" |. Prot, Raštininkas—J, Blinfeckis, 
Betoną Ji atsakommga. L- teritoriją. Suimtąją L.5

--------- -- ----- U ' ■•■•» te © te;. h?in. Raštininkas — M. Srikis, .(/l tai*pe:.yra Povilas Suemsląd 366 Broadwdy, Š. Boston,'Masste ., 
-frfirio Motor Michailas Ojnas ir trecias Į Kasiems A Naudžiūnas,
DIDELE SNiPą kurio pavarde dar So. Boston, Mm -

* A tTTA ■ te / Lute - TvarkdarysJ. Zaikis, . , ■ .. GAUJA ; nepavyko nustatyti. 7 WinfioldSt., S.Boston, Mass.

liuojant politines policijos I IĮ O ¥||ftp|| ||Į VBIKHIll 
valdininkams įvairias įtar- kl Wl °B parapijos salėj, 492 Ė‘Seyontiį ,' te į

tinas vietas Rygoj, pavyko Į ŽINIAI | st> So-Boston, Mass.

-A
■te? *

VALDYBA ,,'
• I»*

»
. i* U

■ » >

*t 1

•te* J

——[Draugija laiko ^susirinkimus kas 
į j|į trečią nedeldienį kiekvieno mė

nesio, 2-rą valandą _ya pietą,

I Št., Šb. Boston, Mass.
I -....................................... Į— .—-1

> Kaip žinote iš laiktaščią, aš LiETBV. DUKTERŲ DR-JOS“ 

[jau sugrįžau iš Lietuvos ir PO GLOBA MOTINOS, SVO4 : 
parsivežiau daug gražią pa- [ 
veikslu, kuriuos- padariau į f ii J Pirmininkė -r- jieva Marksienė, 

:te irt,, tatairvrU ^25 E. 8th St, S. Boston, Masu.Imas u todau lietuvią 1<O1°111_Ivicc-Pirmininkč—Ona Zulonienė, 
Ijose. Pereitos Vasaros įvykius[ 11 Monks St., S. Boston,.Masi. 

! turiu judamuose p r^-^^rienė, 
ąteišaukiinų, o taip pat su-Įpayei!5SjUOse. Paveiksiai yra ^eįho™fftaralM' 
širašinūjimas su komunistą [geri ir įvairūs, kuriuos verta Fin. Rašt— Bronislava Ciūmenl; 
veikėjais provincijoj. Ryšy kiekvienam pamatyti. Visi at- Įž^inink- _

“Letos” žiniomis, konto-

tinas vietas Rygoj, pavyko 
suimti viena žymu komunis*I ' I
tu veikėją, kuris daug pri
sidėjo prie kairiąją prof- 
šąjungininką organizavimo. 
Pas suimtąjį rąstą daug- ko
munistinės literatūros, pro-

■ IjUBV. X* V51
klamaciją, priešvalstybinią I Lietuvoje 
ątsišaukimiį, o taip pat su- paveiksluos. Paveikslai yra! SįhoMSou^SS 

veidais provincijoj. Ryšy Į kiekvienam pamatyti. Visi at|j^^’d2‘-į^’^{5“a^' . 

sU šio i komąpito suėmimu, siląnkę į tnaiio rodomus pa-Į 105 W.6thSt.,' S. Boston, Mašs. 
politinei policijai pavykoMeto bus kaip ir Lietuva- lT'g^ę 

je buvę. , | Draugija savo susirinkimus laiko ■
Nežiūrint į lueilo politinius kas antrą utarninką kiekvicno 

nusistatymus, bet žiūrint kai- Į ri^nesio, 7 .-30 vai. vakarė,. P^* * ;

po į istorinius įvykius ir ju- Į visais draugij’os reikalais kreipki- ‘ 
bilieją 10 metą Lietuvos ne-1 tčf pas protokolą ražtįninkig. 
Įprilclausomybės iškilmės ir į & telefonu.
kaip ir kiek Lietuva yra pa-Į . : ‘ 

įkilusi progrese per 10metąp^‘ ^A2lMlEĖOR. K. D-JOS , 
nepriklLomo ’ gyvtoitiio, VALDYBOS ANTRASAI

■| I Patariu arba prašau L. D. jVke-Pirmininkas—j. Grubinska's, 
■ S. kuopą ir pavienią veikėją. I • Prescott StįRoadvilįe, Mm 

. I kur tik raudąsi hetuvuį.W- 405 3rd St, So. Boston, Mass. ' 
' gį lis, kad tuojau susižinoję su-jFin. Raštininkas — M.'Šeikįs;
•Įrengtu vakarėlį dėl parody.no 

[Lietuvos jubiliejaus. įskilimą BGfecerSt., S.Boston, Masą, 
judamuose paveiksluose, iš ko Maršalka B. Laučka, :■.«■
k « i — „.c ■r.teirtv.uėcj Ivl 393 Fifth St., So. Boston', Mass. bus ir kuopoms uždarbis laiko susirinkimui kas
man. . _ ■•■ I antrą nedeidienį kiekvieno m?-

Paveiksimi vra gėri ir jvai-1 J«fo> W “““■ 
1 .-St, parapijos salėj,- Septinta

Gatve, South Boston,. Mass.• ’ . • . . 1 *
-,,,,,, ■■

> * • . .
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS - 

VALDYBOS ANTRAŠAI

ĮPirmininkas — Mot. Vėxsiaek<S, 
Ū9AK; 5tL St., S; Boston, Ma«k 

Vice-Pirm. —-Pov. Kuka,
95 C St«, $o. Boston, Masą. • 

Prot BaŠt. — Ant. Maoejftnaš, 
450 Ė, 7th St., & Boston, Mass.. 

Fin. Rašt.— Pranas Tuleikis, . n» 
109 Bowen St.rS. Boston, tet

Iždininkas Andrius Ząlįeokas^ ’ ■ 
15G H St, South Bostoą Mass 

Tvarkdaris — Kązjm:Mikanionis, ’•.*« 
906 E; Brdadway» S. Bnston, Mass, 

Drauda laiko'savo susirinkimu* 50 
kas ahtr$ nWWenį klrirvįriV* te: 
mSnėsio Lietiivią Salėj, kertė 
E ir Šilvor. gat,. Šo. Koštom 
tat x$Q yąkpo pktiį.Ad^ n 

sivesti naują narią prir^yti ‘ k 
^‘.te^te priė Mūsą draugiu* te’*

GaradŽiaūs Telęfęnas ‘ Stuboš Telefonas
South Boston 0777 * » t « t So, Boston 146&J .

PARKWAXP!EQ SltVICE L

Parduodani naujus Stud^baker’lus ir Krskikus. Taipgi taiaojn 
visokio padirbimo automobilius ir parvcfom nuo kelio sugedu- 
. tina dteną ir nakti VUaikom Gttįfr Bindalr 

415 OU Oolony Amtte, Bouth Mm.
i ifcę *t

,i

.Kuopų
NEW HAm OONN.

Lps. 23& fcąėpos mępssinįs-ąusi- 
i^iiną? lyįdm getoadmny, jap- 
iričžį 25 d.t j vai. po įdėtą, baŽ- 

inėj svetainėj, 8$9 Green St. ra^ .t ra u’ ’ * . ra U. > ^*ra

vyko Apaštalystes - MąldoftĮįĮliig] 
feugijps vakaras. _ , Linboiįij

Atvytus dia Tik*1 _ ''
pienei, dtoiigijh lcįdd jdl jąJifąrbldhėnd, Įieiro^,'Mėtiitieii, 

įraMimą aįfe ^ėdHih, Norih Aite
taaits našlaičius ta jtį rė&U-Lįfotar; Npita $tatag, ™ ™en a.
lfems palinkti, auktj. > Įtvood, Peabody, Raiidolph, Į Liečiamo narius (ea). ateita Gera

P-nia Viletaeiiė. lataiĮEeądirigi tUčyata,. Salėm, |rog# n&iraoWta#^eš  ̂
ytaidžiai MbSj6 'aęie- vil-Įgtag^s/Sttatawiį Štougbton,į' •' •■ ^,- -"'v: i<vww»
Piečių lietuvių gyveninių T**taW,į WATERBURY, CONH
a£w jų ]ąa^wta >t*efiėid.1
liuosuoti iš lenkų nagų. iFlJVtaėBiey; bestos, Westwood, 
sako, kai viinieeįni fe ameJtaymouth, AVilniuigtori, W 
arikMĮiį įagbiboa Mfel 

d(tolietūriąįštal^ste 
itirklaš; kunigus, vfeBijs pU-F / wwwwv.$25 
db katejime, o kitus iškėlė Įį X ėars ---- ------ — 30
ghdiĮ; įr-tofaį $a*a^tolį i>Y <$rš 37
lietuvių parapijas ątkSW- tVi ■ •■-

5T5Ž?® Xaw*‘ft| <•J-1'afc. te..5£| •ssK 

gglĮrn^ įšdUkfeti Vh4|^e,i* Gtaftamll 53 statė stn
dhs, &įarie jjajlto aiOrid^4į 
ti lęi^įą Jitotof- r .. *

Rublika iŠklausius įį-niosH 
Vteišiėne š sii*fc
Itotp it Whiaus|]
našiaieią šelpimui siidfįjd iteįl 
pm|RM0(te ’ f

Birina^hy^ W4į 
šįejy| į?mJ;ęši pas via to HM1 
ntoto iy 
Viti to misija %| 
gfcusįąi aukavo.1 T441iife| 
Bj toiiferią b ptdfętijpliavr 
Iii surinko hpfo į

Taigi iš So, Ro^tbtoii’iiUra 
Įhlmžtoe išsiveš sdt t 
^ideliii kdiipttra te \ - te \

įatojpiir to būtą

>ot| to^to<v z''te’/'i 
k • te - ;i- ,w
į ", ; , ‘-'e.į" '.'/. i|',
‘ aųJ

i <

d i >

lt-

** i Lapkri 25 C, 1 vai. P0 pietą į. 
tyks Į$S. į kuopos susirinlamas 
įšenoS mokyklos, kambary, Coh- 
•fe^i Avė. AOte vteL■ Valdyba

C. BROOKLYN, N.'Y.
Lapkr. 25,4., tuoj po sumos 

Įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
Įusirinkimas. Kviečiame gausiai

lueįtą nes turime keletą svarbią 
4wah5dnlį?l Atsiveskite ir sayo 
drau|fos(eš) prirašyti. Valdyba

■ " !,l.‘i L J*., ■ E ‘m1 '■' 1 1 •

BVDSąjfcMABS.
LDS. 56-t0Š kuopos susirinkimas 

• vyks -penktadieny, laąkri 23 d, 
; fazimieto Staniūno 'namuose, po 
: įum. 12 Water Št, ' Mięji dtaii- 

t jai ir draugės, malonėkite visi 
itęįti į Šį 8Usminkimąr ąe8 turime 
variną reikalą kuopos naudai. 

Taipgi malonėkite atėję ūžsimokė- 
;i, kurią yra užsivilkę mėnesinės 
tuoklės.. Bę.to, pageidaujama, kad 
lariai ateidami. atsivestą ir savo 
draugūs įrirąšyti įrieunūsą orga- 
įdžalifosį Kvfočjįa V&djba

14-tas Metinis
■ • '. , • • ■ . J .

. * ■ • • ” '' , *. ’ ’ f ’ .

• v

. 4 ** f

i

atidengti komunistu šnipi
nėjimo organizacija. Piat-

KAOTAS. — “Sutemų” 
vyr. redaktorium yra Dr. 
Leonas Bistras. .' ,

* -4
*1H į 

*
<.-«• -3

Holdėn, HolyoKe, Leicester, Į 
Longmeadow, Millbury, Nevį 
Bedford, Paxton, Shi^vsbury, | l 
Sonierset, Springfieid, V/estĮj 
bbylston, West Springfieid 
jVoreėšter. ~ '

- Y' _ 35

TOijiV.
M itanfeita ir ptafe’rijtaa-į Kiti miesteliai valstijoj. 

...............  p • ''NtajtaKtaios . '■ ,

F ' -. ...W. cąrs-te.te..:.,į;i—. 
te1- -,’X birĮ 

■ tein$^^ ■

tisįftiftmi Salį

WXY 
etanuiV 
CWtar__ X ' 
Čfeyriiįeį.U^Ąs" $ 

Chrysler ■ __W ' 
.Ctetaįttri. 
Č|fljiĮ;v><iĄi,J4„įĮĮĮ jf.

.4aU.U..,..ė 'W£

toKral' Ą • ./ \Y '

»

f

F. 'AJQ<kW|W^'- i 
f,. Šita Veisti-J
igo«’ titetet lėįfe Mįid^dm 
Fkompani jbftis, bu vįj^oitį
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.r

• ' * •
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KALINAUSKAS
1. •

| " 320-321 Ėsėhange Bldg.,
53 Statė Stipeeį, Boston 

j. Tęlępkpile0396 ’ 
| y&ką^iis
I i&jlatete' : -
| South Boston ofise;
II 469-Ą Broadway, 
j| . • Sodtk Boston
B Telkšo. Boston. 0225-Ms
Jį GyVenįno vieta: 
g 3$ BosmoM Street
| pbreĮ«šife
Į TeĮępMM ; T&bbt 3878
H a k .
Įiįį! i .< ,.i iiiAu.juiiuuiįįiji|i..!!iii..iwL«^

------------------- ——-------- 'A. J-- / - i'' ■'•■ 'J ■■'. 'T- ■
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ŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERĄ DRAUGIJA

Įvyfcs\

• 2’4? de 2 S IritS tikrai pirmi tokie paveiks-? 
, / ' ’ lai iš Lietuvos, Amerikoje', ią‘O .

26 LINCOLN STREET ’ BRiGHtON,Ji&SS. ku^

Pi^ides 7:30 val. vakare ir tęsis ijd įl:3Q naktį U ydrtlIS)

tim ^įsįį mygiama F. KRIAVČIOO ORKESTRĄ būti ir nebus. Taipgi be jo- 
visokitis šokius: angliškus ir lietuviškus. . kilį trūkumą ar Idaidą irgi

t=^= sunkur Sakoma, kas nieko ne- 
l®®MwęiMa, tas ir klaidos iiepada-

Hro- .
H Su aukšta pagarba, 
į te . X K . Milius
įj ^ -ra I , ■■‘i., i ■ IJ.MII. ■■■'< t ..my T— |l.,Į.»f"-l ■■7w.
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XXIII MĖTINIS

BALIUS!• * k • • , •- - • ’- ■

th&ttgyištSs toUvos ŠuM 
Camhridge.Mass.

I LAPW6IQ lfQV. 1928

į,- ;(ąŠfANKįpivisG;BAl|)’
* - t*-, te - ^'r .■ <* •' • * ,

f : O ii L
i :■ * 'V. ’■ ■'
Į 40 ^8^- ^to^t O^mbrid«e

I lkl»ia vai. Ji«lrth ‘

| tieibiania pUblika, malo- 
feiškĮt ateMękyti kdskaitiuk^ 
Igiauši, visi W uee
hvetiw
pbkim ’$alpgi tit|a ’VisoJtiU 
mlgiiį it |6rimu, ^prokestiA 
||§ Btojrtdn Sabe Btanley.
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS. VAIKAI 
BAlfaBŠTę GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS- •
GRAMAUSį VAIKŲ LAIKRAŠTI

' “SAULUTĖ” y

-.._? V. 't

x 3

V

A *
_¥

V /
M i

batto^ Paveikslą! Pasakos, apsakymėliaiį eilėrašČiai, 
jttbkdaL Piesosvaiką teątoi. Žinutės iš gimtojo kraŠ- 
to fo fclaUus pasaulio, lįvatomSllaL Uždaviniai iv 

Patarle^ priežodžiai, mįslės. Itobeliąi 
W pojderifms^noiioir kitoki.*LaikąrŠčio kaina: metama 
2d*L, į dol Eina S Kaito per mėnesį. |

;• • BA B^daktorius JU GW^t i j

t Vfato turipažhiti stašiamaa veltaL 1 į

i' •v 'J

1 ANT BENUOS
i -5 te’ria^
U su tilnm& ir totipijriti Dei in- 
Į [fommtiją,.jjįtipįJM-

L I.’ s ‘

?>

niėnėsio'Lietuvią $alėj> kWi «/ 
E ir ^ilvor. gat,. Šo. Boštom 
ta, l$i varpo piotąjAM- 
darni susirmkiman pfažome aAt- 
sivesti naują narią prirašyti .k.

ta 111 h - dft

; i. 11 ■"'■rrp-fM -
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ĮVAIRENYBES
t

SENIAUSIEJI ŽMONES 
z PASAULY

Ar seniau žmones ilgiau 
gyveno, ar dabar? Štai 
klausimas, kurs labiau inte
resuoją mus, dvidešimto 

♦amžiaus kultūros žmones. 
Mat, jei pasiklausysim se- 
nesnią žmonių pasakojimą 
apie savo jaunystės dienas, 
tai beveik visada 'išgirsim, 
kad. pirmiau žmones daug 
stipresni buvę, kad daug ii- 
giau gyyenę. Jei tikėti ją 
pasakojimais, tai senovėj 

t tik šimtamečiai milžinai gy- 
. venę ! ’

Klausimą, kada Žmonės 
..... ilgiau gyveno, seniau ar da- 
—bar,, nagrinėja, ir mokslinin- 

kai, stengdamiesi duoti 
moksliškais įrodymais pa
remtą -atsakyma. Nesenai 
vienas mokslininkas paskel
bė savo tyrinėjimus apie 

: žmonią gyvenimo, amžią se
novėj. Jis ištyrė daugiau 
kaip šimto žmonią griau
čius, mirusią , ir palaidotą 
prieš kelis šimtus ar tūks
tančius metą. Remdamasis 

■ anatomijos daviniais, iš kau
lą struktūros mokslininkas 
nustatė apytikrį tą žmonių 
amžių. Tyrinėjimo rezulta
tai buvo visai nelaukti. Pa
sirodė, kad, beveik visi buvo 
mirę tarp 20 ir 30 metu, ir 
tik keli turėjo 40 metą. Iš 
to Imokslininkas daro.išva- 

• dą, kad senovėj žmonės, ne
paisant padavimą vidutiniš
kai gyveno' palyginti daug 
trumpiau, negu dabar.

• Bet kvla kitas Idaiišimas: 
koks buvo seniausias žmo
gus pasauly? ‘Atsakymą • 
šį klausimą galima rasti j 

.. vairiose senose chronikose 
'i? metraščiuose. Žinoma, tse- 

" niausi žmonės buvo, einant 
Šv. Raštu, pirmieji žmonės, 
kurie gyvenę po kelis šim- 

— tus ‘metą, o Matūzelis net 
daugiau kaip 900 metą. Be; 
tie skaičiai atrodo nepatiki-

;r

>/

I

I.

?————.t r-

Iį - ’
midelio, kad anais laikais, 
kaip manoma, metais vadi
no mėnesius, todėl dabarti
niai mūsą vieneri. metai bū
tą lygus senovės12 metą.- 
Tuo būdu Matūzelis būtą' 
miręs apie 80 mūsą metą 
amžiaus, kas, nėra labai

7 * '

r*

t

■f-

/
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n

kntrsdiehis, lapkričio 29/ 192g

Imigrantų Problemos
* Nfttnrs&ačijoš .tiūddninkai

■ •>.« pi y ..
Tris metąs, iš 

paskutinią penkią metą, gy
venu Dennsylvamjos valsti
joj. Pirm’ais dvejais metais 
gyvenau Ohio valstijoj. 
Kaip galią pristatyti liudi
ninkus, -kuriuos pilietystė 
reikalauja, kurie. mane pa
žino per penkis metusi

I ’ A. SLf Braddoekj Da.

i Atsakymasi Kitąmet !pą- ..........
duodi peticiją paduok W- itax” iš 20%, pilni taksai y- 
(dus dvieją liudininką, kąrie įa $241,259, 
yra ‘ Amerikos ' piliečiai, to-1

<3

t.

' -lit (••}■ ’
. .. • . . -?į M ’ .. * 1 .’

notmalMkąį totas. Pav,# 
žmogus .uždii*bantiš$100,000 d 
į metus, moka 5% virš jo ! 
asmenišku paliuosavimą, .
kuri© yra vedusio $3,500 ‘ !
ir nėvedusw,$li500. tonor* j 
niališki taksai būtą J
Bet jis . turi
“surtasP iŠ 19%, kąs^^eiš- j 
kia dar -$£6,265. ŽMėgm, i 
kurio visiškos \ ineigos yra ' 
$I,OO(hOO<įF taką narmališ- ■ 
kus taksus iš 5% ir Usur-

daug.•
Seniausiu dabar žmogum 

pasauly yra laikomas tur
kas Zaro’ Agha, kurs turįs 
155 metus. Nežiūrint tokio 
didelio amžiaus, jis jaučia
si gerai ir kupinąs jėgų, ką 
rodo, faktas, kad jis ruošia- 

sis skirtis su dabartine žmo
na ir manąs vesti jaunes-

Senovės raštai paduoda 
dar tokiiį žinią apie senus 
žmones. XVI a. rašytojai 
pasakoja apie gyvenusį In
dijoj žmogą, bengalą gimi
nės, kurs miręs. 370 metą 
amžiaus. Jam tris kartus 
iškritę ir išdygę dantys ir 
žili plaukai vėl pajuosdave. 
Toliau pasakojama apie 
kažkokį anglą Camą, kurs 
atsiskyręs su šiuo pasauliu 
turėdamas 207 metus. Taip- 
pat žinomas vienas vienuo
lyno viršininkas, sulaukęs 
186 metą. Gal seniausią šei
myną bus sudaręs miręs 
1724 m. Čartonas, kurs su
laukė 185 metą amžiaus, o 
jo žmona — 179 metus. Jo 
jauniausias sūnus turėjo, 
tėvui mirus, 89 metus. Ne
paprastai ilgo amžiaus yra 
sulaukęs vienas rusas iš Po
locko gubernijos, kurs buvo 
gimęs 1623 m. Yra nustaty
ta, kad dar 1803 metais jiM mirštamą, Hgšiol nėra ras- 
buvo sveikas ir gyvas, va-Į^g^ įad jr labai jo ieškojo 
dinasi, turėdamas 180 me- j viduramžidis. Ir dabartinis 
tą! Kada jis numirė, tikrą mokslas nežino,, kaip nuga- 
'žinią neturima. Yra pa^-įleti.n&irtį; jis tik nori bent. .
mėtinas dėl savo ilgo gyve-1 Sligėktį, kaip-gyvybę kuo' iĮ-lįofono skambutis ir jėitper 
nimo norvegas SuringtonasJgiau išlaikius. Reikia paša-j,tam tikrą’ laiką niekas ne
kurs mirė 1797 m., sulaukęs hjytiį kad bendroms gyvmii*j^iikabina-vamzdelio, jis tam 
160 metą. ’ Jo vyriausiam |mo sąlygoms pagerėjusjįiikro. prietaiso veikiamas
sūnui tada buvo 103 metai, l žmogaus vidutinis amžius j pakyla, o mažoj, ^gramafono 
o jauniausiam —t vos devy-l ym didesnis. Gal‘būt, kad|pl°^s^W įrašyti žodžiai

_—j"—- .... ~.. -— — .— j ateis laikai, kada žmonės žmogaus balsu atsiliepia.. Jei 
\Al* KUPSTIS galės išgyventi po kelis Įskambinęs praneša^ savo je

; • ; . Įtusmetą. Bet žmogui nėra]įef01l9 numerį, tai jp,zodzrai
„—. SOUTH' BOSTON, MASS. Įtiek svarbus, ilgas gyveni-Ibūna įrašyti į kitą plokste- 
Teiephone Soutu ost°n* |mas, kiek laimingas. ŽmoJlę, kuriuos vėliau telefono 

Devyiiių. kambariui medinis na- įgaus vertybė reikalauja, I savininkas ir .issifirmuoja 
masr tik 10 metą senumo galima I 4įg pryvej^tu dorai ir ge-Įtuo pačiu prietaisu. Šis* is-
vartoti vienai arba d.viem šenny- . \ •_ . Vnom, su visais įtaisymais, išsld- rab bet ne kad ilgai. > radimas labai . patogus m 
riant šilumą, ir 4,000YPėdu žemės, ntn^Uumo ‘ paslapties sura- mažai kuo brangesnis uz 

ž?ao«* lai-(paprastas. “Trimitai

išlygos. . ■• mingesnį, jei žmogaus priJ- .. ■ ■
BBIEINAMIAUŠIA BROGA^ Simtis nepatobulės. Todėl Ką tik išėjo iš spaudės! 
KIEK VIENAMINSURANCE gal mes ir neprivalom grau- Artisto
Inšiūriną ir ant IšMOKESčIO įdintis, kad numirsim anks-Į STASIO PILKOS

£ ,lcKll bus aiiyrta ain- Ma«> Knyga

katą,‘gyvastį ir t. p. zinb& gyvybės paslaptis. . iflAinil VlfDYRA”
Parūpinu pinigus dėlėj morgi-į ‘‘TrimitasĄUHi Mfl

eiu ant namu ir farniu.'Bostone iri ; , -- L iv t *

50 pinigu, kuriuos ga-1 REIKALINGAS GENER AL!Slnau« 4™^ pasi- 
lėtumėte paskolinti, gaudami geTąĮllul,'*"*""*™ Įskaitymą, dąinelią, deklemacL
nuošimtį, ant pirmą arba antrą] , ftiiFNTikQ liU- >- *
morgjčfc piąnęškite man. . ■ I , ROEIIIHO I Verta'kiekvienam turėti na-

yžlaikan taipogi ir buvakor- praminerates. skelbumis ir mHoae ta 2ra«ja knvonte|^Wm0wPhuCTSiuntimo.<B?^.įnm0Se .

Parduodu, Anglis ir Įi^ntM-prisieit r*
Anglys stoomi tarnu atpigo, pir^įriiauhite, twąww pažymėdami sa-|„ So-htiaū
kitę dabar. Refetetome neteliąuįvo darbo.kaip 12 maflią nuo Bostonb. 'į vuDAįWMtNKA§M j ? ■DARBHUNBARM\ p j

Toriu daugybę Mamą, Mass.l3365d»; Hoštoh, Jįm
bumiąant pardavnrio.inpiainymOį ; < * ; V *
kurią čia negalima suminėti. - Į 

Visais reikalais galima kreiptis Į 
ypatižkal, laišku arba telefonu. Į 

Ofiso valandos: Nito 9 vai.- ry
to iki SL val. vakaroA -

♦ ’

-■

1 ’ 9 l. •* e k

je valstijojekur dabar gy
veni, ir kurie tave, pažįsta ’ 
per pąskutiiiius ttis'metus; Į 
ir vardus dvieju liudininką 
Ohio valstijoj. Natūraliza
cijos. Biuras išegzarninuosį 
pirmuosius liudininkus tuoT 
pačiu laiku, kuomet-tavo pe
ticija oficialiŠkai paduota. 
Natūralizacijos’ Biuras tu-l 
res imti žingsnius išegzami-Į

F. L. I. s,
9

I • ♦
....... ’• ■ .—i

i

332 WEST BROADWAY I“ - • •-
RE AL ĖSTATE : 

ANT PARDAVIMO 1
So. Bostone

. Nepaprastai gera . proga įsigyti.. 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie* krautuvės. Dvi šeimv- 

'Uos virs krautuvės po 4 kamba- 
' rius. Namas visai naujai pertai-

. sytas. Kaina $6,500. v
Triją šeimymj. medinis namas 

4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
» .. skalįynės, pijazai.' Kaina $5,500. 

Savininkas sutinka mainyti ant 
. farmos, apie 20 arba 25 akerius 

žemės kur yra galima laikyti kar
vės. • .

deras biznio kampas City Point. 
Šešių, šeimynų mūriniai namai 
bekerpė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 

, vietoj. Kaina $25,000. Sutiktu 
mainyti ant neblogo dvieju šei
mynai namo.

•Vienos šeimynos, šešių kamba- 
riij namas, elektra, maudynė, šil
tas vanduo. įnešti reikia tik $400. 

. Kaina $2,400, lengvos išlygos.
Dorche3ter

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

South Bostone
» Grosernė ir Bučerne. Senai išdirb

tas biznis. Įeigu daro nuo $700 
iki $800 į savaitę. Kreipkitės tuo
jau, Kaina $3,900.

«

n '

i

ni!' Visai istoriškas asmuo 
yra. anglas, paprastas ūki
ninkas Parr, kurs numirė 
1635 m., turėdamas 152 me
tus. Jis mirė dėlto, kad 
anglą karalius išgirdęs, kad 
jo karalystėj yi;a tokio nuo
stabaus senumo žmogus, įsa
kė pristatyti, jį į rūmus. Se
nukas neįpratęs prie kara
lišku valgią, greitai apsirgo 
ir numirė... Kūno skrodi
mas parodė, kad visi vidaus 
organai-buvę sveiki, bet nu
stoję dirbti viduriai.

Kokia ilgo žmogaus gyve
nimo paslaptis? Vadinamas 
“gyvybės’ eleksiras” — toks 
stebūldįngasskystįmąs, kurs 

(turėtą žmogą padaryti ne-

ATSILIEPI^ TELEFONAS
Londone nesenai atidary

ta tarptautinė technikos, iš
radimą paroda. Joje be 
nechaniško žmogaus r< Ro
boto,” atidarymo dieną pa
sakę klausytojams nepa- 
orasto įspūdžio sudariusią 
prakalbą, yra ir pats .atši- 
iepiąs telefonas. Gyvento- 
jams,/kurie- turi telefonus ir 
dažnai išeina iš namą, toks 
telefonas : labai reikalingas 
kam nors paskambinus te
lefonu, po kiek- laiko, pats 
telefonas • atsiliepia sakyda
mas, kad;: “Kalba automa
tas.. Nieko namie nėra. No
rėsi tamsta savo numerį pa
sakyti.’:^ ‘

Techniškai šis . išradimas 
žinovus nelabai stebina^ nes 

. konstrukcija jo nėtaip su- 
; j dėtinga. 'Kai suskamba te-

nABATTTTA «*r *« !rSs imti žingsnius išegzami-1
PASAULIO GALAS nuoti pasku^nto du liMi I 

Žinomas Prancūzą astro-pinkus kur jie gyvena, ir ją f 
hoinas Šarlis Nordmanas r paliudijimai bus pristatyti 
nesenai vienam prancūzu Naturalizacijos Direktoriui] 
žurnalui parašei straipsnįdtavo distrikte. Tamsta tiki 
kuriame, pasiremdainąsĮįuri  ̂gauti • ją pavelmimą| 
paskutiniais moksliškais ty-I Vartoti ją vardus natūrali- H 
rinėjimaiš, davė nepaprastą zacijoš tiksliu. "
išvadą dėl greito pasaulio 0 ——
galo, Jis sako, kad saulė, ‘ IneigąTaksai/

JAU I$JO Iš SPAUDOS •' 1
- Naujas Mėnesinis žurnalas

“TARPIN INKAS” * 
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Re&l Estate, Apdraudę 
Morgedžius ir kitus nejudinamo turto reikalus. Pilnas įdomiu ir 
įvairią pasiskaitymu, Reikalaukit e tuojaus mano ofise, N toliau | 
siuskit 5,centus paštaženkllu, persiuntimui.

9

r

9

t-

'r

M Geras tSvynalnlB privalo j 
H turstl Lietuvon mleelužen* 
K ktoi . Yra lndomu su Jair 
K etialpdMIntl, Juos galima 
P vartoti kaip atvljratee. žen- 
n klal yra tam tikrame bquIu> j 
■M vinyje,lSvl8oyra4Oženklu. 
U Kaina40 centą .
H /TJAEBĮNINKAS” 

366 W. Broadway T 
S.Boston, Mass/

t

gausus energijos'šaltinieJ seimas: Aš skaičiau ■ :
kXk° a«SšgiaW takaį rWa| So.

mes tiek esame įsitikinę, ^ įneįgy. taksą, po nauju į NAITJOJE. "VIETOJE
gali susiraukti ir bet kurią įstatymu yra’5yo. Neprigu- . LIETUVIS DANTISTAS . 
dieną užgestu .Gali tai i- H11 prįe milionierią kliasos flR U ; V t! A < P f R 
y?*1 <^Aret m£lli žingeidų vjstiek, ši- l*' į
bet gali tatai atsitikti n po įoti kjek indigų taksų nio- Į| 511Brodaway, So. BoBton 
pusvalandžio. ^Ir visi mes taa didel{0 tm-to žmongs. Ij mo ,
galime .būtu, mažos kata-r J./ Itliaca. N. Y.|| IK.?#® •Ai a vai. reta® on»M į
^trofo^” Tiudininkai Skai-I > . , * Į|SiroiOS lluamiUKan. Tcisvbe kad dSIdieniaiš, taip-gt seredomis nuo .
tytojams tokie išvadžiojimai , . yf. s* *. 12-tos diena uždarytas 
riadarė labai dideli iarinfrW ir 
tuo labiau;' kad staaipsuią FaJJ ^uomeigg suvirs ?
autorius plačiai praaeūzams l metus.. Bet :

ii* ^A_ tos ..sumos meigos dar turi B:*wwv» | ?nuliariis itronomas rašyto-

-•ag> tas,” kuris yrą tris arba ke- j ■ (WtT.ra.nak>S' I-
' . sy^us augštesms už fili BrosdW> S®. BMkn>|

_2 _ I; ' ■ ■ I I Telephonę So. Bosimi 2800 >’
■ ' • ■, ' . ’ ' į' :. ‘įSOtisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, ■

“ I ' i , I Bnuo Iti^ Iki 5:20 po plot Ir nno tBŠIMAS ARTISIO STASIO PILKOS lissr****  ̂’*į|i 
\ RUDENINE KELIONE

Siuomi pranešu•;Ii. Bl K. S J. __ _
A. ėx-kuopą raštininkata, Iru-1 ~ . ..,
riems pasiimčiaii inano laikro- ■ .S"bat°3- la!tolew 24 4 “ 
dėlio tiktetą, uieldžiu man tuo-Į 111 en’ ‘ * 
jaus juos sugrąžinti. Padėko-L Nedėlioj, lapkričio 25 d. — 
nes Dienoje, lapkričio 29 d.,|Bayoime, N, J. ‘ 
bus traukimas. Tariu širdim Snhatoį graodžjo 1 d. 
gai ačiū, tiems, kurie,pardayi- jBridgeport, Čonn- 
nėjo ir jau senai prisiuntė Į ; ' , , ~ ■
mali pinigus ir likusius tikie- Į Programoje be pjties art. S. 
tas.' Bet didelė dališ Husiduo- Pak& I
da nesi gavę ir sau ramiai t.y- metis JBBGIS SKINDERIS, ~ 
li. Tad dar karta meldžiu man ?“«. *rytė f
sugrąžyti. - Bąguziūtė, nuklapirstis. piams- |

* « ’ - tas Jonas Bagdonas ir visas
Taipgi pranešu kad Ex-Bos- datnias Wys.

tono Aps. suvažiavimas įvyks - . f
lapkr, 25 d;, So. Bošton, Mass.l Tolimesnis žiemos maršru- f 
Lietimą Šv. Petro ir Povylo tas bus paskelbtas vėliau, 
pobažnytinėįe salėje, 1 vai. pq| r—— 
nieiii Labai svarbus reikalas. Tik KĄ.išfiJO IS spaudos nauja į geią. AJUPai svar ouę .re ik u knYGEL® ANGLV KALBOJE

isos ex-k«opos pr^yaio daly-l^sionification of a Parentalį 
‘y. ' . Ladgiis^e*’ ’ • -'į

St knygele yra daugiausia ptitalkytą j

.. ’**■
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TeL Brockton 5112
DA'STĮSTAS

OR, A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

; 705 Mato St, Montello, Maw.{ 
(Kampas BroadStreet), 

piisovalandos:
Ryte nuo 1Q iki 12 vai R 
Dieną nuo 2 -iki 5 vaL 2 
.Vakarė nuo 6 iki 3 vai, • j 

Sekmadieniais pagal sutartieAR j

A.L. KAPOČIUS
251 Broadway, -South Borton ! 

(“Keleivio”name) j 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ■ 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:S0-*9j 
vakaro. Seredomis nuo 9—-19J i 
vai. dieną. Subatomis nuo t ] 
iki 6 vak. Nėdčliomis nuo 9 j 
iki 12 (pagal sutarti). .

, Į | TeL So. Boston 0506-W. '
. Lietuvys Dantistas v

Malą Qfpoe 
ffouthBofton 

0ČM-W

Branoh Offloe 
' Brooktoa . 

1»1AW

T1"

‘i

-><. ™ v.?- SL knygele yra dėugląusia pritašyto
i K^-RasL -J* ^^T|^R|®^S yAinėrls®3 Rietuvių; įgnnintnt Kaina tik

<“ ■ ,

f

P. J. AKUNEVIČIUS
Lfetuvto Graborius

82<rB. SIKTH ST., SO. BOSTON
;■ '< "”‘ŠWL 8. B. 4488 . f ’

KeBldencŲo* Tel«pbonali: 0TOR..K 
Ofiso teutoną*■!&. Bąrton 0TTO<V

S.BARUSEVJHUS
LlataYliftu Graborino, bdbNUMMtifo Jm, R«<1 Rrtato ir puMie Motaw

' South BoittoaA ***— 
RMIdeneljt

. D0roM*Wra-KMKi

; t -
A

L*-

persiuntimas Je. Kreipkitės: 
? ' IV.' “DARBINmŠAS0. ’ '

;i 286 Broadvvay, So. Boston, Mm

E. V. WARABOW'
' - • 1

(Wrubllau»kM) . 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS 
IMS VMbtajtai Btmt j 

■ ■ - ‘JfortroMĮį HM* , *'
» 'T^ NeMrood 1508 ■ . -

. montbėlo ornoa
A 104 A»m StTMt

Telephon* Brockton 1W4J

T

'" . . *■ r>
•ii

I*™**
v.

PATARNAVIMAS DIENĄ
t® wr Atimti

B. J. ZAIETSKAS
• MNM

J. PETRUŠKEVIČIUS 
Ck*b<xttu* - 

137 Amt* Bt/Brockton, M!ma 
1M taoadfay, & Botton* HMM..

%
xA*’ i •

\
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