
* •

* "I

t

l

A

■ * v’4

*

X

I

/>.

f

s
£ ,‘,

z 
Cx

v^?
jjL r »v_
■»
K_* *

A3

' >< ■

yjSŲ ŠALIŲOTAIJūmDAlBBŲNKAI 
TONIKA

• - T t
.L— . P- , • 

' /

t-. A

*

r
d

T

i

fj , *

AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. SV. J
-■ _ ■ > »■ ; --I - t r | -W

f

& • '

i ’

Hooverio Kelionė Kainuos 
$400,000

■< I r T Į Į I |~ i ■» [UI llll.. tMIIĮl^*

5OT KURPIŲ 8USTREI- | WashingtonpX C. — Ąpi 

KAVO LYNN’E į skaito^ kad išrinkto, prezi- 
Mass. — Lapkričiai dento Hooverio kelionė į

20 d. apie 500 kurpių iš pem įkištų Ameriką valdžiai kai* 
kių dirbtuvių išėjo į streiką. Įnuos apie $400,000.. 
Jie išėjo nesiklausę Unijos Sako, kad operuoti kari- 
ir prieš unijos/vadų nusista- Įnį Iaivąj kuriuo Hooveris 
tymą. išplaukė, kainuoja ”$5,000 į

Kompanijos nukapojo al-|dieną.
gas ' darbininkamši parbi-Į Hooveris mano, kad jo ke-

T“nfiSkaT pagrąšind~ Weikū; ^
Prasidėjo derybos. Prieita Įmokės, nes Jis tikisi suartin- 
prie susitarimo ir kelių ti Pietinę Ameriką su Šiau-

' dirbtuvių savininkai pasira-Įrine ir tokiu būdų atsiekti 

še sutartį su Boot and Shoe 
Workers Unija. Bet dalis 
darbininkų pasirašyta su
tartimi nepasitenkino ir iš- [ 
ėjo į streiką.

Sako, kad algos nukapo-ĮČia ekspliodavo amunicijos
tos nuo 9 iki 20 nųoš. pabrikas. . Dvylika žmonių 492 kaimiečiai. Likusiuo- 

Lapkr. 21 d. įvyko strei-[užmušta ir daug sužeista. Įsius sudaro tarnautojai, 
/kierių mitingas. Buyo =

tnukšmmgas. | profcsfąnįy y yskupo Duktė
GSw;2Z'i Priėmė Katalikų Tikėjimą
' Pittslnvrgh, Pa. — Čia .

Homestead St. gatvekarisIVO^ĘčIŲ LAIKRAšTININ- Londonas, Anglija.-2-Spau- 
važiavo pakalnėn su tokiu ĮKŲ PROTESTAS PRIEŠ da praneša,. . kad Dorothy 

. smarkumu, kad motormanasĮ . ZALESKĮ
• nebegdėjo suvaldyti ir tien-l Kardiau&ius. Lenkijos 

 

>. - kė j kitą Kast Liberty Sa^Įįžrubežių. reikalų mĮnisterio 
! ,^ns l>eg° skersai pUOfoje) surerigtojė vietos ir
i į. Homestead gatvę. Abu gat-' lajkraMrininkAmft

Sužeidė 53 asmenys, keletą te-jkr^ttnWkai.. IeiKdam| 
sunkiai. Suzėistaosius pa- testą ric§ {ai kad Za.

' sazienus automobiliais nu-Įlegkis ^yo laiku labai aš- 

vežė į ligonines. trius žodžius prieš vokiečių
VILNIEČIAI NEPRITARIA buv0'

LENKŲ SUMANYMAMS

Lenkų, spauda nttsiskun- kiečių laikraštininkai suti- 
' ūžia, kad mažai kas Vii-j ko dalyvauti rengiamoj lai

maus. gyventojų domisi Į kraštininkąms, arbatoj.
t vykstančiais prekybos ir j 

pramonės rūmų rinkimais. Į Automobilių gamyba, yra 
Rinkimuose kiek, aktingiau'dabar Praneijos. didžiausia 
dalyvauja tik žydai. * ; pramonė? . ,

EINA NUO 1915 METŲ
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DVYLIKA ŪŽMŪSTA 
, EKSPLIOZITOJ 

Viitęennes, Prancija. —

SOUTH BOSTON, MASS. 
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VIESULĄ PALARfc 
$200,000.00 ŽALOS

V’intofy la. — Čia smar
ki viesulą užmušė 'Vieną as* 
meni, sužeidė Šešis, ir pri
darė $200,0(X) Žalos.

Daugiausia žalos padarė 
šiątirryrinėL Jbv?af jyąlstijoSį 
daly. , :.. .

KOMUNISTŲSKAIČIUS 
' t RUSIJOJ

Oficialinėmis statistinėmis 
žiniomis. Sovietų , Rusijos 
komunistų partija turi 1,- 
418,000 narių, kurių 84$,- 
754 yra darbininkai ir 309,-
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Sutartis su1 
Syta Peni
ĮįMMtgjKg8eMsAB|n<ttf>rtjE^^ T1'L*1 1 iLl.1 Į1 IĮ?’.1:1.1

ikiečių Kąit> Jėgos
vyrų, pusė kurių yra gerai 
kariŠkai paruoŠta; Ta , ka
riuomenė turėtij apie 139,- 
000 karininkų. j ‘ ' 

Kąį dėl tos kariuomenės 
aprūpinimo,; tai keturi svar- 
piausiejų veiksmai: didžioji 
jirambne,: chemija, trahspor* 
tąs ir aviacija esą tiek aukš
tai pastatyti, kad. tuojau vi
siškai pakankamai galėtų ją 
aprūpinti. ...

yokiėčįų. karo laivynas 
turi iŽ viso i5ji00,vyrų; kas 
3-my eOiniain čia tenka 1 
puskttriiiinkas ir kas 8-in ei- 
liniatn X karininkas. Lai* 
vų statybai lh2£ m. išleistą 
7,8 mUipnai markių, 192d 
m, — 33,5 mil. m., 1926 m. 
— 5d,l mil. m.; ir 1927 m.— 
57id .miL m. Tuo būdu kai 
ro laivyno . sąmata išaugę! 
per < metus pušaštunto kar
to. ‘? ..

‘ Tos karo pajėgos, atme
nant,kad nuginkluotą Vo- 
kihtiją< gali' kariam suąida- 

pagundą pulti iš 3-jų 
m svirbiausiųjų pusių, yra vi-. —

jtj pakaktų atsispirti, jei 
kuris nors kaimynas, pav. 
Lenkija, sumanytų pulti ją 
atskirai <

ĮEraštig. “Ogo-

b. jėgas. so
piau, voktoį 
ih jlgim p<i 
ąri924rin ■ i& 
l♦ *■". ,, “ ~leista Ž

1925
192Ųwi.į41

K jniJ. markių, 
p mil.m., 1927

b. L m. arba pus-
AnirtFttįMMaugtaii,. negu 

■L lrit-l*TiTrfcfr.
medės*'rijU

JL-UAJ - 
į|s»- per ’ visus

tuos
rieriod^jĮj

tas metusi buvo
|entl00,000vy-

rų. TwįlhdČiuje kas 6-ni
ėiliniM\t|dMtb vienas pus-
įmrinbSsSa f kas 12-ai eįli-
niųTt?wi1 ir kas l6-ai J
karmr^MM

» ■ ■ i ■, <•- -^2'J
h generolų ką- 
miiro. * A 1 TYiil-.riuomfm&įf^ 

kmmOšfl
EiU<V4£ Ų 4- J** mA. x
įenka kas 300-m
®ūdu ta kariuo-

merie. J įeru branduoliu,
... ‘ *aaaHt l
Ji ■k W-l.V.x31\>A 11XVW
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jon ir pervežimą (tram 
tą).‘ pagal savo veterin&i 
(gyvulių sveikatos) įa 
mų tvarkytį. *

Sąryšyje su sutartie! 
siraŠymu bus per 
mažintas išvežimo ri^M 
Vokietijon + įgabenamfiB 
neapdirbtiemsmedžtamaSS 
tas išvežamų' malkų yvH 
papiginimas turėsiąs a 
nuo, šių metų gruodžio, 
veikti. Po dviejų me&gjjB 
tas malkų muitas bū&iąį® 
saį panaikinta^ > . • ’jS

Dėl , Lietuvos "gelžSiS 
tranzitinių tarifiį (perj 
mo gelžkeliai s tavorų; « 
kių) prekybos sutartyje 
ra mūsų Klaipėdą sū‘w^S 
raliaueiūmi į lygią 
pastatoma., r 3

Dėl bet kurios abiejų’iffl 
stybių piliečių ąpsigyvm 
mo kitoje^ valstybėje te J 

‘—r vadinasi? dėl Vokietį 
piliečių apsigyvenimo iį 
tuvoj e ir atbulai —: sus™ 
ta abiem pusėm laįJsytiO 
džiausio palaūĮęumo?3m| 
Iš 'principo vienos ari M 

h &
rnaš varžomas nebūsiąs, b 
svetimšalio apsigyvenilgĖj 
nekilnojamo turto įsigijH 
teises nustatys kiekvįffl 
valstybė atskirai.' ypatiiSį 
savo įstatymais.' Be to-, .įį 
sutartyje aiškiai 1 numafl 
tam tikri atvejai, tada;! 
kurios •abiejų valstybių J 
riausybė gali šią prekyų 
sutartį ^pasirašiusios val$j 
bes pilietį iš savo krašto^ 
tremti. • ‘m

Šioji prekybos sutartis^ 
ra penkiems metams. M 
‘sutaria. (“L. Kd

'n.—, i.....................

'iį

“Mem. tTllgemeine Ztg.į’ 
ypatiškas korespondentas 
Karaliaučiuje turėjo trum
pą» pasikalbejitn’ą su Lietu* 
vos pasiuntiniu* Vokietijai 
Sidrikausku. Buvo pajų? 
dintąjį Wnfis dienomis pasi
rašytas Lietuvos prekybos 
sutarties sū Vokietija klau
simas. :

’ Ponas Sidzikauskas pa
reiškė, kad tokios sutarties 
tekstas būsiąs paskelbtas ly
giu laiku Lietuvoje ir Vo
kietijoje — Lietuvoje dien
raštyje. “Lietuvos Aidas?1 
p Vokietijoje- — “Reiehaii- 
zęiger??’’ . ,Zį

, Prekybos sutarties patvir-' 
tinimas iš abiėjaj pusių ir 
tojo patvirtinimo dokunaen-j 
tų apsimainymas būsiąs pa-į 
darytas' apie šio mėnesio 20 
d. v Po to jau visa Lietuvos 
Vokietijossutartis,; įskaitant 
ir k. ant. 1 sausio paties mi- 
nisterių-pirm. prof. Volde
maro Berlyne pasirašytas 
kai kurias sutartis (Šipį su-, 
tarčių tekstas bus “Vygau
sybės Žiniose’paskelbtas),' 
tuojau‘d^s galias,, ? }

rinio yra pastebėtina, kad 
toįė sutartyje jokios muitų 
konvencijos (ypatiŠkos su
tarties) nenumatoma.

Kai dėl išvežimo iš Lietu
vos Vokietijon galvijų ir* 
mėsos, tai pasirašytoji pre
kybos' sutartis numato, tik
rai liuosą įvežimą Vokiėti- 
jon ir pervežimo (tranzito) 
per Vokietiją Lietuvos gal
vijų ir mėsos. Prie šio yrą 
tačiau sutartyje pastaba, 
kur sakoma, kad Vokietija 
šiuo, ^atžvilgiu pasiliekanti 
teisę, tą įvežimą .Vokieti-

ba skaičius per 
hditefilO kąr- 

'Batelis skai?
^u karo orga- 

famkarišlm.
Krose? Jsmėjus

inehei| 
^.vaS 
tų pądJ

. + f- • -^Bi»«

Nickson, vyriausia duktė 
protestantų vyskupo George 
Nickson is“ Bristo!, priėmė 
katalikų tikėjimą, . , .

- - - ■ ' <:.r f

. Priėmimo cenemonijoe į? g* 
vyko privačiai Devons&e 
koplyčioje^5 /kurias atliko 
Benediktinų ordeno kuni- 
gas-misijonierius.

PRASIDĖJO VISA EILĖ 
STREIKŲ VILNIAUS 

KRAŠTE . •
’ t

“Žycie Ludu” praneša'a- 
pįe eilę streikų, kilusių-pas
kutiniuoju laiku Vilniaus 
krašte? Ašmenos apskrity 
kilo streikas vietinėse odų 
dirbtuvėse. Vilniuj, strei
kuoją kelių smulkesnių įmo- 
nįų darbininkai, jų. tarpę 
159 žmonių , “Baltikos” 
konservų fabrike. Be to, 
daugely vietų tarp darbinin
kų ir darbdavių yra kilę hė- 
susipratimii ir sodžiuose. *

KINIEČIAI NUŽUDĖ
16 PIRATŲ

*»■• .

tų organizacijų nariams į 
kariuomenę, ji su visu rezer
vu pasiektų apiez 6 milionųs

.• r-v • */ r

RABINAS PRARADO VYNO
LEIDIMĄ

‘ . Rabinas Wolf Gam iŠ
Lynu, Mass. neteko leidimo 
laikytį taip vadinamą sak
ramentinį vyną religiji- 
niams reikalams, ir taipgi 
13 dėžių vyno.

. Tas atsitiko dėlto, kad jo 
žmęna “Cicilija” būvą areš
tuota ir teisme nubausta 
$125 už laikymą ir nelegalį 
pardavimą Įikęrių. :

Sulig federalių įstatymų, 
asmuo, turintis leidimą/ jį 
praranda, jeigu jis? arką kas 
kitas jo namuose , pardavi
nėja likerius. , ? f

Taip tai žydelis ir prara* 
do vyną, ir jo pačiute, ’kuri, 
policija sako, pardavinėjo 
likerius užsimokėjo bausme, kalba .šiame >krašte. Keki?

— taip ir “kultūringi” vokie- 
Didžiauisa?Dievo bažnyčia šiai būtų pasielgę su lietu-: 

žemėje yra žmogaus siela, ■ viais Berlyne. J <
‘ - X . *

Klaipėda, lapkričio 17 d. ’ 
— Vietos kino teatre lietu
viai apmetė supuvusiais 
kiaušiniais paveikslus sū 
Vokiškais parašais.

Kada policija atėjo areš
tuoti kaltininkus, tai jų j au 
teatre neberado.

Priežastis to, kad ir ne
kultūringo darbo yra tarne, 
kad kino teatrų savininkai į 
lietuvių prašymą paveikslus 
rodyti ąu lieįuviŠkais parą*, 
šals paŠūėiBd’l? kad pųbbk 
ka jų “nemėgianti.”

? Kad irsnekultūringas dar
bas mėtyti kiaušiniais, bet 
daug nekultųringesnis dar
bas ytą-iš vokiečių pusės ig£ 
noruot lietuvius ir lietuvių 
kalbą, kuri yra; Valstybinė

Sutrukdė šerifo 
darbą '

v ' • '
Mereftffihf M H., Iapkri

21.Čia Keysers, broliai 
ir seserys turėjo šimtmeti
nį 300 akelių ūkį. Jie be; 
gaspadoriaudami priėjo prie 
to, kad ūkį pardavė iš var
žytinių. Nupirko tūlas Clow. 
Bet Keysers atsisakė kraus
tytis iš to ūkio. Naujas sa
vininkas kreipėsi į teismą ir 
prašė, kad teismas įsakytų 
Keyseriams , išsikraustyti. 
Teismas Clow prašymą pa- 

1 tenkino. Tada Člow pasąm- 
Ednkowf Kinija. Kini-i^ ^rifą, kad išmestų Key- 

jos valdžia, pereitą Savaitę, smdus is namų^ Keyseriai, 
nužudė 16 jūrų plėšikų, kit- sako, grąsiną pasįpriesini- 
rie- buvo bepradedą plėšti mu- šerifas pasiėmė 15 
Britu laivė Hsin Chi, arti vVrib jis pats ir juos gerai 
Tae salos. apginklavo, ir išvyko atlik-

.■Dešimts kiti plėšikai te-’ti sav0 ,larb«- Atv-vkęB l 
besėdi kalėjime ir valdžia ymsH negalėjo pradėti dar- 
veda investigaeiją. Piratai bą, nes snigo. Mat sulig 
užmušė keletą kiniečių. New Hampshire valstijos-.'i* 
>■' ■ - --■-' j •

■ • «

f

u

■*

=e

t
»| «**■>■1 “ 11 III I ■■■■ II-11 » • ■—»

/ / \ L* 1 ' ■ *

**

«
% M

x

t.

4

*•

4
i

|

'■' u \>

|k»w|M

#**/*

i

t

\

i

» .♦
Y « ■ 4

Panaikino^Cmznrą 
įiZ Rumunijoj įc
į'» ■ ' . ,•••.•■■' ■ .. ■

; dBiidliapęst^ Rumunija, — vis bus Visai panaikintas/ 

Kaujoji. Maniu valdžia, su- Laikas ir Lietuvai nuo žo-. 
sitvarkins, paųaikino <ėen- džių eiti prie darbų, 
zūrą ir dalinai karo stovį. ■.
Kaip iįk bus pertvarkyta Rumunija turi beveik 10,* 
militarinėš jėgos; karo sto* 000 mailių gelžkelio. \ ,

y ’ V . • ‘ *

»ij'i lįjįį  ̂- •

statymų, tik giedrioje die
noje galima išmesti gyven
toją iš namų. Šerifas laukė 
55 minutes pakol sniegas 
nustojo snigęs. Pasirodžius 
saulei, šerifas garsiai pa
reiškė : “ Aš’kreipiu jūsų vi
sų domę, kad saule šviečia, 
kad nebesninga, dangus y- 
ra giedras,ir visi susirin
kę atsake vienbalsiai, “Mes 
tą matome, šerife?’ ir jis j 
tada pradėjo darbą.

Keyseriai pareiškė, kad 
jie yra priešingi jo darbui, 
bet užtikrino, kad šaudymų 
nebus. .x ’

Šerifas su savo pagelbi-: 
ninkais išnešė: rakandus iri 
šūsįąte lauke. f; Įąko. dar gy- 
vebtojąL * Juos turbūt turės; 
jėgųiŠmesti.

Apie Šį atsitikimą labai 
piaČia| rašo spauda, nes tai 
nepaprastas atsitikimas tos 
vąlšttJoa istorijoj. .

■ t ------------— • ■ 1 "v

, feAriP METALĄ, KŪRIS 
itĖKRENTA ŽEM4N

Spaudą praneša"; kad vie- 
. iįąĄ jaiiūas anglų mokslįito 
kae rddo metala, kurį neveL 

* kįą ’gravįtaėijos (Žemės 
- rijįUkiiųo) dėsniai. Tas me-

. *

X 
f

Trijų Milijonų Fondas 3 
. Išvengimui Bedarbės JA

ARĖSTAVO MOTERĮ Už 
GRAJIMĄ RADIO PO 

VIDUNAKČIO

JE^anšton, III. Tai dar 
pirmas toks atsitikimas, kad 
policija areštavo“ ponią K 
Wood už grajimą radto po 
vidunakčio. Šio miestelio į- 
Statymais • draudžia ^grajiti 
radio po 12 vai. nakties. w •

2,000 ORLAIVIŲ PASTATY
TA AMERIKOJE

Washington, D> C. -^-. A* 
yiacijos industrija Ameri
koje sparčiai auga. <PėTeį> 
tą metą pastatyta 2,00b or
laivių vertės $14,250,000* ?.

I , t* . * ■ ■ -
»iiiir* u »■■■.■?■ ■■■ VM įiiU .

ATLANTAI Ga. Dabar 
šios apylinkes “department 
stores” parduoda 15% dau- 

negu pernai
. i
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New Orleans. — Gubįj 
natorius‘Brewster iš MaŽI 
valstijos, '• Hooverio prd| 
tas, pareiškė. gubernat« 
konferencijoj, kad reikiaį 
daryti $3,000;000,000. fo*3 
pradėjimui' valstybinio da 
bo užėjus bedarbėms. •?!

Jis sako, kad toks fon® 
panaikidtų bedarbę ir 
stybei išeitų į sveikatą. -3

■ ♦ . * ''SlB

" 51 ŽUVŲ 1BURORO8 | 

. v W»0J« - 
-•pLondotms. Baisį vėl
dušląve vakarinę i£uįo| 
Anot’žinių 39 asmenys im 
ir 12 asmenų nesuranda ^ 
spėja, kad bus kur norsj| 
v^-;\

Daugiausia nųkontėjėr 
glija^ir Praneįja. 1 
paskiausia pasiekė Vo 
ja liet niit sausžėmio : 

k šaltri padarė. ; * •?’ <
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Lietuvoje auginti 
ai runkeliai bus per- 
į cukrų Latvijoje,
* y - •’Uį’ vvpi įjos cukraų^nobrike< 
jit

£«tainiŲ
i Lietuvoje numatotfiaM- 

--M gooČSto^nf- 
k -f » j ; > iv t-7 ? k .t ha. Latvijoj šie-

•cukrinių runkelių der?

AS. PRISTATYSį-J UA- 
į» PINIGUS IR SIUN- 

" " , TĮNIUS

p,lapkričio' 1 d. Kaiv- 
ėdamas privalomas pri- 

as. siuntinių ir per- 
&4' kmnus.; Uijndštaty* 
į į nanius siuntinių ,ne- 

ų ir vertintų ligi 
K) litų. ir išperkamuoju 

mokesčiu ligi 1000 
i, imamas * mokestis už 

ienų siuntinį ligi 5 
-50 centų, o ligi 15 

rt_-l litas. Už pristaty- 
j^-.į^namus piniginių per- 

‘ligi 1000 litų imama 
^Itiekvienų perlaidą 50 

' Įvertinti siuntiniai 
įperkamuoju mokesniu ir 

■ w-tlios, kurių suma di- 
3$aip 1000 litų — į na- 
.nepristatomi.
VU • ,

^^Įaęijoj PASIŽYMĖ- 
,'^.V-JU LIETUVIS

,|Įgmės ūkio ministerija 
įj.W pasiuntusi Šveicarijon 

pskrities veter. gy- 
vMoriejŲnąspae^- 
čnM tebyjskėi ir 

83|aį išstudijuoti kar- 
įsivaisinimo priežas- 

Jįįip tas priežastis pa- 
Į^Tas klausimas, kaip 

yra dar mažai iš-; 
įOtėratūrds tuo. reika- 

nerą. -Todėl 
i turi daug, nuosto- 

^brangios veishngos 
.lieka . bergždžios, 
o j, kur žemės.ūlds, 
'gyvulių ūkis aukš- 

įajBlęS, šitas klausimas 
^specialiai tiriamas. Ber- 

ų^ęrsitete tam klaiisi- 
daug yra pada- 

Įprof. Wyssųiannas. Jo 
ys p. Motiejūnas * Bfį- 
zs laimingas, 'kad per 

rginti laiką su- 
i<5 pas Šveicarijos ūkiniii- 

[ąpgčiąi mokslui vertin-

r ’■

ji 1 IR Iš
• ii i i i B v d s
S. pįr haądburGą'

£l^ihėmas aš^
š^rumas visoito^eldsę * 

Ji'evv Yor'kSb | Į. jį 

Kaijo taksai atskirai).
^.fyAl..A,, j.,',-,,,,,,, - , - ---------------

a .pęrsiuneia greitai ir 
žemomis kainomis ” 

‘ŽMtiileidimų ir kitų ih-

■" ■ w^Mton

x -

\

.... „ » a 5 b i kruK a s
ąitetE^SĮstei-a'M'iiįįyjir ■;iHrir»»ri"iri^*WBwteg=g3Be3esBCTatess3»w»ai8a8w«*^^BWg::s. • „ .. ■ ___ *.
mėtai pusmetį, atmetus emį-Įdžmua fflnr.’, ,)(• jZrejgždeiį^®®^®®® SttTARTJB SV 
gravusius iš Lietuvos, siekia [buvo iš lauko paimti arkliai, | VEN9RAĮS Į
ųjąi žmonių. pavesti kiek giliau £rū-| Kaunas^ Mūsų vyriau-j ‘

■ ,;— niųosna, užjnįšii ir nuiupta'Įsybe pasikeitė notomis pre-L
BIAURUUSIA PIKTADA- Įoda. Tokiuos b ' ’ ’ ' “ ' ~ ” 1

RY8T*8 RŪSIS [juose ūkininkui netektiĮNutarta prtekylroje viena ki-Įrim»i už'ilaikjmo aran^stę--

Negt^ė&tittL pačiuoti vo^tų|<

įr parduoda odas. ’ z nebelaikomas- _
Į * [kelių tokiemsiįiWMariamsJ ——/'r 4

l^ejrenkA daųg’kalhčti apie J -. Į JNAUJAS ^ĖL^OS
blogus šiuos metus. Sunkūs NORI GRĮfcTT I# BRAZI- I DIREKTORIUS

/W0F'‘. ■ ‘ į

•*

įeni&M&enU tapfefeio į, 1W

£

,. t 
te

BIAURIAUSIA PIKTApA- Įoįą. Tokiuose feguose mė-kybos reikalu su Vengrija, | Mata^^ta-į^ftfpata- / 

huoše RbduiDkui ueb^iįNutflTta prekyboje vietia ld’"|^’ti tl^a^Mai® draugystė-' 
w pritaikyti '

h ant Kaklo. • t Įsio palankumo, Vengrijai bnaa-^-—-.-——i-uu.x--^.....-,20c.
juos lattaiffle šiokių ar■ trina bMn rri-fe'as'l maksimalums iaiiitų

pri^lųmiį Valymų; ir'

teoretiniai nušvietė. Šitas 
jė dat^ta JpiVb ^n^alsiai 
fakMtęto kaili
veltas daktaro laipsnio, o, 
vi( ifife- veterinaTiškas zttma- 
Jas Jįt tw htgatkų, kaip la
ba ■ ir taualiį r^inį*
fcaMard kvotinius išlaiko: 
-suptima cunt1 laudem. . 
’ * or.f "Mo^Jūnas grįžta 
‘Lietuvoir ir skleis savo ži
nias ir patyrimus ‘Gruzdžių 
mokykloj. (Kauno “V-bė”)

KARO SPAUDOS PAROpĄ

Ryšy su Lietuvos kariuo-

mis; kurios įvyksta lapkri-|W^W» faktų, nęšvariul 
čio 23 d., karo mokslų vai-j darbu pelnyti sau kokį een-l 
dyba ruošia kaito spaudosįt^ Ąfsjranta pav. tokiiu 
parodu, Parodoje bus iš- žmonių; kūrie^jiakties-Tnetu f 
statyti visi išleisti per io pjauna paliktus lauke, nors| 

metų karo leidiniai. «
w . •

KAUNAS. A Kini. Just. 

Grigaitis, naujas teologijos 
ir filosofijos mokslų dakta--. 
ras, grįžo i§- užsienio spaliiĮ 
men. 27 d. ir apsistojo A.; 
Panemunės klebonijoj. - ■

. VOGINĖJO IšČ PAŠTO ’ 
SIUNTINIU

Nesenai kriminalinė poli
cija Kaime išaiškino, kad 
pašto* laiškininkas Julius 
Majauskas pavogė iš pašto 
siuntiniu sidabro ir, aukso* < a 
kelių pūkštančių litų vertės. 
Auksas ir sidabras buvo 
siunčiamas vienai ' “ 
auksakalių firmai.. 
ninkafc areštuotas. '

LIETUVOS—VOKIKTIJOS 
EKONOMINĖS BERVBOS 

PASIBAIGĖ

Spalių Š0 d. Berlyne pa
sibaigė Lietuvos Vokietijos 
ekonominės derybos, ėjusios 
apie dvejus metus. Derybų 
dalykų sudarė ne tik preky
bos sutartis, bet ir visa ei
lė kiti} sutarčių, suristų iš 
dalies ir su Klaipėdos kraš-
•U‘ ' • ■

- IŠ sudarytų, sutarčių jau 
pasirąšytos: prekybos, ken- 
suliarinė ir .teisinės pagal;, 
bos. Kitos sutartys, jų tar
pe ir pasienio, susisiekimo, 
bus pasirašytos artimiau
siomis dienomis. Prekybos 
sutartis su Vokietija suda
ryta didžiausio palankumo 
principu.
Vokiečių politiniuos sluoks- 

uiuos sutarčių sudarymas 
sutiktas dideliu pasitenkim-

I rybe—nažinimas tikybos., jos / ,
| '■ TfT JT
Į jo. kataliko 'priedermės.1 Pati- • 1 
ĮšŪ Kum JezuRta Felik; Ūp?ėl 30ė< 
Į Tretininkų Jubiliejus 700 < r 

j Vieton išėjusio j vidausfe^^^, ..

. ■ . f Krašto ansaMOš minište-R*®^ A’Jako’|v®uolij7 jr>? riėiniollji ista- ;
sunkūs darbininkams, kūne M* - v r -P0* Telegramų Agentūr
vargiai galigaut sau ZJ .^JrošME&a dti'ektortaiį Ktakiebei^yiĮlnnta—labai /
kad užsitobtų, duonos kųs-t i* i iX’’ "Mirtas būv* vyriausias c<By-?| i4omi apysaka
nį. redpktorins Eduardasį Patarmės M^ei^nuHpamo-1

menes 10. metų sukaktuvė- atsirasti"blogų šios^WĮri£ffiri* LENKĄ! TRIUKŠMAUJA- IKun. V. KulikamkaB.....

- " • t ctrinlLi 17;A t Ben-KuT’—Istorijoš apytaka
koM ceri-l < < - i * oo * į trr^ a p Jėzaus Ė^šstaris laikų, La-

cu I NAUJAS OPEROS DAINĮ- laPie 22: vaL Ukmergės <le-lbai įdomi fe plačiai litam 
wtwtea« <' •' marklimjos barė, ties Kri-|k#yga (au<&n<> taflaru). Ver-

- : -Nim^ jvalaičių kainm,
• ■ . -••• n- vrS! Lietuj iŠ Mierikosat-Us pastebėjo lenkę pusėj■
ir geriausius, arklius. / Nu-Lyk0 žmomas Hęri lietuvis mėlynas rakietas laidant J Ss)7u uSj
lupę odę parduoda. dainininkas Povilas Stogis. Įšautuvų jį- revolveriij Šūvius kalbon ižgulrls Alyva—................50c:

Mat, pas mus arkliu va-ĮJis dainuos- 'mūšį operoje jr sxikurtus ugnieslaužus. a-l jry<K£!Wai--Krik5H<>nis; 
giliai gyvu neturi kur' par- “Aidoj,” ‘^^tpP ir “Ri-jpie kuriuos bėginėjo l/VysEs^ '
dubti. ’.Arkli parduodant goletto”|yini^šį^.bogbpar-Ikarriviat Triukšmas tęsė-įkas.VeftBp..p,-^_.;..:..,....i,į.. i..40e.
1-eikalaujainas.aikIio pašas,.ląM'.- •.- j. |ši iki ryto, ? Į Trgmpl Skrity^liri-labai

I vairius gyvenimo ątsitildmus.. 
Į Parašė J. Tarvydas —.......~.-.....-45c 

Sovietų Rusijos. spauda Į žiema ir Vasara. Parašė Pr.
20c.t ’

r.

•<

f 1

jie ūkininkams, kurie turi j:
ąį6kefį ;ivMi?iu$ mokesčius,! 
sunkus darbininkams, kurie Į

i iš Bjazilijos kelio
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[Uiame, šeimyniniame ir visųo* 
meniniame gyvenime. Parengė

- LXX..t5c.
’» ’•

■v

J-

bet odą parduodant jis ne-
reikalingas. Manau, būtinai
yra reikalinga įvesti, kad Vištyčio miestely pagau-
parduodant arklio odų, no^ lenkų šnipas, Jonas Ka^ praneša, kad netrukus ten 1 Mašiotas .....
turštiį teises be paso pirkti, jjIiaųąkas. Jjg, ^įjiias apie pradės eiti pirmas pasaulyj - Turto Norma—moksliški pa- 
Tai yra būtina. : . \§auiį^. kariu^neįę ir kito- čigonų laikraštis. Laikraš- siskaįtymai. P^ašė Uosis. ^..45e.

Spaliu mėn. iš 24 į 25 d: kias; lenkams siuntė laiškais, čio ‘ redaktoriai, bendradar- r Kelione Aplink Pasaulį per 
Biržę valsčiuj, Aului sq-.Slopas padėtą^ j ..kalėjimą, biai ir rinkėjui bus čigonai. ke ga]o įdomūs nuptikM kėlio

SUČIUPTAS ŠNIPAS ČIGONŲ LAIKRAŠTIS
■ •'■■ ; s. 
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Kauno
Kalti-,
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!

mu. . •
Šią proga tenka pastebėti, 

. kad kelerius metus ėjusios' 
vokiečių lenkų prekybos.. de
rybos šiomis dienomis galu- 

* tinai nutrūko? •,
* . *. • f

.^SAWAI.VS GYVENTOJŲ 

įiŲįJUBŠjilds UETUVOjį ;

11 įpetiį. se-
* • fu •

tuvoj buvo

■PM^Aš«wt 
įLpusinetį.„gimi-

^InĮpbuvo
"35,229. Pernai perxpmmųj} 

pusmetį mirė 23,U7S?i^.®esr' 
šiemet — 18,319. ^Pen įir-

! inųjįn^psaBetiįV' šiėmeki’femn 
grav<JM,^®’‘^ttontų, , pW

’ giausia' išvažŽŽvo į įįmądį 
Bendras g^entojų prieaūg- 

f. y lisv Lietuvoje per pirmų šių
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ĮifrMęj k Spaliu msne* 
siams. Išleido kun. K. A Va- • >
sys.—————- 
Išganymo ApsireižMin&i---atė- 
jimas ir gyveninias 'ant Žemės - 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
/su lįaidojiiis ...75c,
t įaįgūta 
ko[KuP‘Ak, Gaval&$čiw ;be 
iipįa^^^centab su apdarais 1.00 

f Jegeųtas ir Jjąsnkojimai a*
Jėzų. Vertė kun. • 

v/ Ktditaskta .50ė<
•* WiĄgih ir Gyvtalys, Para

še kdn. T. Bučys

Elementorius ir Vaikų Skai- 
t^Mellai? Išleido M Paltada*

^ocializniasir Krikščionybe.
Fjrpf. V. Jurgučio 0. «■«••»..M,.........l.Ofl. 

žydas Lietuvoje. Patašė S.
Kaunieti® - --- ------ .^^.4..w.„„10o.

te • • ■ ■ ■

Maldos Galybė. : Istoriškas 
liešinys IV-to šimtmečio krik- 
ičionybčs. Lietuvių kalbon i§- 
skaldė P. B, ^;.<ŽČo.

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas' c.

Katoržnikas ir TSvynė, Dvi
apysakos. (B. Vargšas) —.......15c.

Trumpa Apologetika arba 
jEdt. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Žajančauskas;.-..50o.

Apsrikimų Kdmedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo.: išguldė Lapšiaus Vai
nas. .

Moterystę ir šeimyna. VertJS
L Gerutis

Limpamosios Ligos ir kaip . 
nuo jų išsisaugoti? ParašS Dr; 
A Vileišis 5On• • • . V. •

Gamtos Pradžiamokslis~ne- 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Paraše J. Baronaa..^_.»..FOė.

Mūsų Laikų Šventoj j, šv. Te- 
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Verte Juozas Š.tapkevi- 
čius *__ ____ _____________ 35fl.‘

... TEATRAI
Gjliukingas Vyrąs—2 aįkių. 

koindba,’ parašė Š.r Tarvydai 2lfa

MUkonfesija: • Parašė Šeirijiį’’' 
Juozukas ___ ___ _™25fli. **■' ’ . • ■ ' ■

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius—komedijos po 1 aktų. 
Paraše Seirijų Juozukas.__ ^,35ę,
. Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis.

Esumas—3-Čia dalis dramos 
‘ ‘ Gims Tautos Genijus. * ? Para- 
šė Kun. L. Vaicekauskas..—_10c.

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. Ms Širvin
tas. ........

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
deiis; paraše F. V. r.........10c.

Ratricijajį . arba nežinomoji 
kankine—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas —.L..^  ,,.10o. .

Piloto Duktė —‘5 veiksmų 
dr.ama. - Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos; j) Germanai 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4; aktų; paraŠė J. 
Tarvydas —65o.

Vaikų Teatrai; dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė;. 3) Pasakyk mano lai
mę. 'Surinko S. K., D. ir N.~~15ę;

Vaikų teatrai: daįis H: 1)' 
Mirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N.

‘ r*

MALDAKNYGŽS ■'
Pulkim ant Kelių—"D-ko” 

spauda. Odos apdarų $2.Q0 ir? $3.00
Mažas Naujas Aukso'Alto

rius—juodos (prastais,minkš- 
tais viršeliais) ..

MįiŽas Naujus Aukso Alio-.......
3 r

-t 
a
& 
$

r

7

(

I ■

-. Kelione Aplink Pasaulį per
80 ienų—apie vienas derybas

|nėš per įvairius kraštus. Pa-
(

<fci nn »•••••••*• frata^MMMtatD J, • V'Y

>

i

7.KeK/V*

A įrašė Julius Verne. Vertimas- Moksleivių šelpimo Reikalu I J. Balčikonio :. ;V •’
. Moksleiviu šelpimo reikalams ūkų gauta labai , ! - *
^ . aeiptaS j tuos tane j8u keletassa- ’
'įrankiai gyvena, Parašyta . apie. 25 laiškai Lieta. «“*. Vita*
Von ir kel&ąs Amerikoje; bet daugelis iš jų suvis] , a*bą.apmąs-
•neatsiliepB. Keletas .tasilfepė

“’Vį4cferillk<f.ktai. MkJl.iMta-X-.3fe

gilinę m KĮemenas -RUgidis pnsmnte p» $40’00' ir g
abudu pasižadėjo kas metas mokėti po 10- nuos. p< ^adeikU ___ \ .7fe-
v# pajamų. Dr, P. Jueaitis prisiuntė $10.00. Kun.1Ų„ Alekna rąšof. kad jisai savo skolg ^ėdetaeijaiL^A® stDabX-__-AAlOe. 
$150,00 esąs pavedus Liet. Katalikų Veikimo :Cen- i r ■ • v . - ,, .
trui, nes nežinojęs kur savo-skola siųsti.- L. K Vd yexWta~"ąpra-^ma&gmege- 
Ueųtyas yra rašęs Federacijai prašydamas tų sumą]rumA^er^ 1PX\.

K. V. C. šelpti moksleivius, nors, jiems at
sakyta,tie pinigai yra reikalingi pačiai Fede- 
r4ėijai,bet’M.y.d»-niekoneatsakė.
f Viso . moksleivių šelpimo reikalams gauta įskai- :

taąt ir tas gražintas paskolas $307.30. Paskolos 
moksleivėms suteikta; Grigui Valandini Vienoje 

4$100.00 ir Juozui* Masjliauškui Lpvainė $200.

.Vilniaus Reikalu
Plačiai spaudoje rašyta ir. raginta minėti.spalių

t

l

,»ta

■ . 111 1--------*................................. .... ‘ u ”7------- - —r-?-—

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Romūs Katalikų Federicijos 

;XVm Kongreso Įvykusio Rugpiūčio' 28 ir - ‘ 
29 dienomis, 1928 m.?-Hartford, Conn.

ą<j 4.JĮU-.

(Tęsinys) ’ '

Centrp Valdybos Raportai

Dvasios Vadas kun. J. Ambotas raportuoja^ kad. 
Federacijos dvasinis stovis yra geras. .. Prie savo, 
raporto prideda keletą naudingi], patarimų sėkmių- 
gešniai organizacijos ateives darbuotei. Raportas, 
ir patarimai nuoširdžiai priimama. 1’’' ”! J

I Vi.ce Pirmininkas' p. L.. Šimutis savo Mč&porte
pažymi, kad Federaeijos Rirminirikui.. išvažiavus 
Lietuvon, ’ jam teko eiti Pirmininko, pareigas. Bu
vęs organizatorium Lietuvių Katalikų Konferenci
jos Chieago, kur sutraukta reprezentaciją 4Q,QOO 
Organizuotų įietuviii iš vakarinės Jungtinių Valsty
bių dalies. Prie kiekvienos progos, visur ir visuo
met skleidęs Federacijos idėjų lietuvių tarpe ir ra- 
ginęšs katalikų draugijas bei organizacijas dėtis prie , . .v
centralizuoto Lietuvių Katalikų veikimo, Jmriam ^eną, protestuoti ■prieš lenkus. grobonis ir tųtk' 
vadovauja Federaciją, Raportas priimtas gausiais ti aukas Vilniaus nasląieiąms šelpti. Aukų Vilnip,us 
aplodismentais. ' ' ’ . '. įnislaiciams šelpti gauta $357.91. . .

II Vice Pirmininkas p. J. P-Mačiulis pažymi, ' 
kad jam, kaipo antram vięę pirm.; atsakomingu 
pareigų eiti neteko ; bet savo uždavinius rūpestingai 
atlikęs ir sulig galimybių dirbęs Federacijos-naU' 
lai. Raportas priimtas su pasitenkinimu. 
’ Federaeijos Sekretorius p. K, J, J&ušinskas, pa

tiekia savo raportų raštu, kuris skaitoma sekamai:
A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETORIAUS;

XVin KONGRESAI RAPORTAS
Gerbiamieji Kongreso /Atstovai: z

Am. Lietuvių R? K. Federaeijos. Valdybos noru, 
man: teko garbės būti Federacijos Centro Sekreto
rium, todėl žinomi turiu garbės pateikti gerbia
miems KVIII-tojo Kongreso atstovams Federaeijos 
Sekretorijato darbų, apyskaitų. . ’

? Federacijos Vidaus Reikalu
Laikantis pereito kongreso, nutarimo, buvo ban

dytą surasti linkąjnas asmuo, kurįs važinėtų po kd-j 
lonijas organizuojant Federacijoj skyrius,, užrasi- 
4ėtų:laiWasėiūS, stiprintų katalikų organizacijas ^Li^tjovd ęąimelavbs inęrgaieių Ūkio 'mokyklai- sm, 
H-i įvĮenas kandidatas buvo atsiliepęs, bet dėl šųly- 
>iį\įukštunio nesusitartą. Sėkretorijatas laiškais, 
ki’e^ėdi į kolonijų katalikų vadus, prašant kalbinti“ 
ir^ijbs prišMšyM; į’ederneijon, bei.. organizuoti 

FOjt^aeljos skyrius, bėt iš visų- tik vienas teikėsi 
atsilieptir—iTetifris laiko. .

Tampresnių Ryšių-ta Lietuvą Palaib^mo 
■-V.' ^eiKalU .. f . , /

/ Susirašinėta su gerb.J^uu M{’K)nįpi^ium 
mi Jbuvo tikrai pasižadėjęs, .mus Upiai^ti 'ir’kęįm. 
•mjf išlaidoms pasiųstą Evanso $30Q.Q0, bet taip sm 
įid^įus • Lietuvos politinėms aplinkybėms^ kad iki 
liol gerbt kun, M, Krupavičius Lietuvos apleisti ne-
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Lietuvos 10 Metų Kepriklausomybės 
. Sukaktuvės '

* Federacijos skyriai ir Šiaip visuomene raginta 
lėmetų Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves mi- 
nėti 16-tų yasario ir laike tų .sukaktuvių apvaik- 
šČiojįmo parinkti aukųiDr. jono Basanavičiaus ir 
Areli. Jurgio Matulevičiaus paminklams statyti.

f J)r.; tĘono Masanavieiauš paminklui aukų gauta 
.$210.^1’gi. Areli, j. Matulevičiaus $10,91.

Ponios Pr? Pikčilingienės Mįsija -
R. BĮ Moterų Sąjungai, užkvietųs, .A-' 

’rioi'ikon buvo atvykusi Lietuvos. Katalikių Moterų 
Užaugi jos atstovė ppni Pranciška. Pikčilingiėnčj ap*. 
lankyli Jtmg.. Am,7 Vųlstijų Įįetųviiy išėivijų^ii: prie 
tos progos parinkti kiek aukų Karmėlavos mergai
čių ūkio mokyklai. Federacijos Sekretorjjatas kiek 
gaį^dam,aš per spaudų agitavo aukoti jos misijai 

;ii£ prisidėjo gerbiamos viešnios mat^rūtui^siidaryti, 
^į.Jmvp?reikaUngk.pagalbos. »Atikų gėrbiambąi 

rinko, apie pusdeširnto tūkstančio dplerių.
‘ ' ’^^ėnkos Lietuviai Knygos Reikalu \

. .Kdygėi f<Amerikos Lietuviai’’ ątatistinems SL 
iM^^rinkti Federacijos Sekretorijatas kartu sų 
knygėk leidėjų Komiteto pirmininku susitaręs iš? 
siųbtibeję atsišauidmus į .Federacijos., skyrius ir 
šiaip draugijas apie 350 laiškų, prašant organizuoti 
vietos Komitetus St. Žinioms rinkti. Rašyta tuo 

tokias ši- 
nia^ ihikti;’ReikaĮaujautiems •' siunčiama^tam tiks* 
lu|'pagamintos, blankos Statistinėms žimoms rink? 

Kadangi tai yra labai didelis darbas & Ž< su* 
pertai SL ^iidų'rinldmas dar ilgai užsitęk 

' (Bus daugiau) ‘. ..

<
4.

r

c

*

t

pagamintos. bfonkos Statistinėms Žiiftopis rinki 
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ną. Vertė Kuri. P. Iii^_15d;'
Tabakas—Nuodai—rijkyjno 

kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį pąrejĮge S< Etaųnietis^^—~..15e

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

Katalikų Ratnyčia ir Demo- ' 
kratizinąs. —Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas.™——____^_..50e.

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

- r - "'4

Gegužės Menuo — Kun, P."
Žadeikio. Kaina l......d....™... —?-50c.

Aritmetikos. Uždavinynas......25c.
Vaikų Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui ——~50c.
^etriukąs—laiškai vieno vai- 

kelio. Vęptė S. Rakauskas-.—15c.
BoRevizmąs—Kas taiyraboL . 

ševizmas irjo vykdymas Rusi
joj.. «————15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakariniams ir gaguBnčms su 
gaidomis. Butais A Matas Gri
gonis _ __—-.^5Qe.

Laimė — (pOema), Parašė
Vaitkus ,.,.;i.. ,.L.-.,.-^5Ųė.

JKŪsų* Tikęjimka-'Įžaiškini* 
mąs pagrindų mūsų tikėjimo, 
Vertė Jonas JL §jWirita^^uŪQc.
\ Ritinųikta. *
Jeronimas P(ečkait|s.
i- įtiotuyoMAeiikIai.rrM$ido J.. >;
Šeškevičius ir B-vė,. Kaunąs.-..40c,

- i- r.-.'-'’* ; *»■
Jįtajį. >
rajps, ,ltoM ,g„ąalasta. 
Parašė JuOząs V,' Kovas. -30c.1 

" tfcaudta ‘feii&fe Vertė ’ ‘
Vysk. X Barąinau^kas’ u—

Ruch&riri^^
lituvino Kmu Jnikatti&-~-UL5ų

' Kristaus KryKui: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Malį 

.Sių8d£rini uisaįrymuB arbAi pinigus, vistiomet a

866 We»f Broadvray / '. f . Bouth' Borton, Muk
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Idos4 lUragtaiskietais 

ta Naūjta Apkso Alto- 
juųdos (goresnės, mink- 

........-S5c. 
ta ltatOas 'Atato Alto* 

odos viis 
v $inn • 

b Naujas Aukso^Alto- 
rita--baltos (cėluloidos virže- 
liate) Į.,.,...,.„^4^0 •

Mažas Nauįta Aukso Altfc ? ? 
Hus^baitosawėluloidos*vįri^-
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Žinome, kad atšalimas bei 
abejutiškumaS' tikėjime ati
tolina mus nuo Dievo. Ži- 
nome, kad atšalimas Diėvuį 
labjaii nepatinka už sunkią 
nuodėmę, nes iš jos žmogus 
lengviau pasitaiso , kaip iš 
ątšalimo, Žinome, ka& atša
limas tuom ypač pavojin- 
gas, kad žmęguš atšalėlis 

, nesijaučia juom esąs ir vi- 
j sai iš savo ligos dienori^pa- 

i sitaisyti, nes mano esąs vi
siškai sveikas ant sielos? Tą 
viską žinodami, turėtume 
smarkiai susirūpintu ar kat- 

■h ras mūs kaip tiktai neturi
■ to atšalimo, o jei jau turi] 

“ ^taikąip iš’jo išsigydytPH-
■ Kiekviena liga išgydoma ' 

tik tuomet kai "surandamą , 
jos priežastis bei Šaltinis; 
Taigi visų pirma reikia su
rasti ir atšalimo šaltiniai, o 
paskui ieškoti vaistų kaip 
juos prašalinus. Kaip yra 
trys uolumo šaltiniai, -: bū
tent: ‘tikėjimas, viltis ir 
meilė, taip lygiai ir išdžįūvL

• maš tų trijii Uolumo sultinių 
kaip tiktai yra atšalimo 
priežastimi, žodžiu, nusto-

• jimas bei didelis sumažėji- 
? mas tikėjimo, vilties ir mei
lės priveda žmogų prie dva-

. - sios atšalimo. ' .;
Tikėjimas, viltis.. įr meilė 

buvo dideliausias akstinas 
Šventiemsiems prie prakil
niausių darbų Dievo garbei 
ir žmonių sielų išganymui. 
Apaštalai, anot šv. Rasto, 
gĘlvg po 39 ryK^spĮWA^ 
teismo, ėjo džiaugdamiesi, 
kad turėjo garbės debKris- 
taus. Šiek tiek nukentėti. 
Kuomet jie buvo perspėti, 
kad . daugiau nebedrįstų 
skelbti Kristaus mokslą, tai 
šv. Betras visų vardu davė 
tokį atsakymą:. Patys ap-

• r
NUGA-TONE PAGELBĖJO 

‘ JAM ĮGYTI GERESNĮ* 
SVEIKATĄ

. < Ponus W. K Bęnųett, Hohwpiv Ark.,; 
turi, pareiškimų, linkui sveikatos, kurį 

'*• kiekyitįiias sergantis ir nusimins žmo< 
gus turxtų skaityti, štai jis yra;/“Aš 
rekomenduoju Nuga-Tone bile ylėtiąm 
kuris kenčia nuo lipnų inkstų, nervin
gumo, galvos, skaudėjimo, prasto ape
tito, nevirškinimo, užkietėjimo, aš tu
rėjau visus tuos nesmagumus kol-me-

■ pradėjart vartoti šias puikias gyduoles. 
Nuga-Tone netik prašalino visus tuos 
nesmagumus, bet suteiks man stipru
mų ir energiją.’* . *

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono vy
rų ir moterų dėl Įsigijimo daugiau svei
katos ir stiprumo. Jos sustiprino jų j$- 

.. gų ir vikrumų ir tuo budu pagelbėjo Į- 
sigyti daugiau laimės ir malonumo gy
venime. Jei jus esate silpnas ir nuo- 

. lat kenčiate ir turite panašius nėsnia-
■ glumus ir kentėjimus kaip Ponas Ben-

- nett kad turėjo,, bandykit Nuga-Tone 
tiktai per keletu dienų ir jus nusiste- 

. besite, kaip greit jus' pašitaisysit. Nuga-
Torie galite gauti''b&e.keMoję krautu
vėje kurioje pardavinėja gyduoles. Jei 

L jūsų vertelga neturi savo sandėly, rel- 
' ; kalauklt,: kad. JIS užsakytų jums iš ol-

selio vaiStlnČs.,... . .

svarstykite, ar mums priva
lu daugiau Dievo klausytį 
ar žmonhįl • Milijoriai kan- 
kiniųsu džiaugsmu ir gies
mėmis noriai pasidavė plėš
riems žvėrims sudraskyti • 
milijonai atsiskyrėlių ir vie
nuoliu drąsiai kovojo su 
blogais žmogaus jgimties 
palinkimais, kad tik išgat 
nius savo sielą ir apturėjus 
amžinąjį gyvenimą. Kas 
prie to visko juos privedė? 
Be abejo,, kad ne atšalimas; 
Nė vienas atšalėlis neis ken
tėti ddl Dievo ir nevargins 
savo kūno, kad sielą išgany
tą. Tai daro tik uolieji Die- 
Vor^afnaiv-kiMuo^^^o-to

i

i

*

LIETUVOS '
ŽENKLAI j

I . h.-j-i. _ hi.-'M- - .1
I . Geras tėvynainis privalą I 
į Lietuvos mleetij žen- I 
Į Kris. Xr* indomu su Jais I 
I jįuĄpsiiutL Juęt 'galimk I 
I vartoti kaip atvirutes, žen- j 
I kial ^a tamUkramsBflslu- I 
I HUyjft, Uvlso yra. 40 l&klg; J 
Į Kaina 40ceritų Į 
į ■'DARBININKAS'’ I 
I S68 W. Broadw»y I 
I 8.Bo«ton,MM*. Į

t
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LIETUVOS
PerBBEMENĄ.

Didžiąja, Ir' Greičiausiu
. Voklečiij Garlaiviu , | 
O O LVMBŲS 

arba kitais žios linijos 
z »*;y iaivote * ; * • 

.' TiK 8vįflIWos,
; Paikus &&0I3 JcfėsoB Jambą- ] 

*• ;rįat-~$ię miegamieji Į 
Pas hite Vietini agentu arba.

1 ęįi ;sp®k; Sjr,.-BošroN 
nortU german X
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.... Statistinių žinių Rinkimas
linis Jo pamylėjimas.. Taip!........................................... ......
elgėsi šv. Paulius, kurs ne-1 Draugijų ir Kuopų žinių 
sikente ne minuįą ką nors| Rinkžjų Domei 

M Dieve padaręs ir Gauta felėtaė blantaj ra&yta 
Rydavo: “Ketaus medeĮp-^,. PraSojm ?a'

ragina manę. ,. • .gyti raįalu ir stengtis, kadi
!a* nebūt, išbraukyta ir suteršta,

atšalėliui, kad sugrįžtų prie! , 4
tikrojo uolumo i . Atsaky-1 Ant blankos, kurion yra sU 
mas aiškius: įsigyti tikšji- riatoos .*»0giM
m®, viltį ir meilę. Tas leng- P«Sonia ra-
va ir trumpa pasakyti, 
kaip gi tolimas prie to ke-Itmias. Jei norima daugiau ži

lins! Gal taip, bet kas gi snteikti 
daugiau daryti beliektil paujama Mankos klausimais, 
Viena tik tiesa tebėra ir yįe- Įprašoma^ rašyti abiejose blan- 

has kėlias prie • jos veda. P888 pusšse, o žinias is
Gal bus, ir sunku jiiom eiti, |kolo“j’J ant pojueros skyrium, 
bet niekuomet neperv8ta.j8d)a.^aF8eriaiipareikalauki- 

Žmogui tik- reik gėriį nonj te reikalingi! blankij.. 
ir stipresnės valios, o Die-| IŠ gautų anldetų aišku, kad 
vas visuomet padės, 1 daug yra labai gerų norų 

Taigi pradėkime Kilti išĮžmonių, kurie neprašyti pri- 
hm^a^pskąiWus^:net kiek 
jų kolonijoje lietuviai turi 
turto. Labai mums malonu 
matyti ..taip. \ kįĮnių asmenų 
nuoširdų pasišventimą. Visas 
prisiųstas žinia? sunaudosime.

Biznieriai Knygoje “Ameri
kos idėtuviai”

Biznieriai — tautiečių gud- 
rūmo, apsukrumo, sumanumo 

■ Į veikėjai. Rašant istorinę kny- 
jgą “Amerikos Lietuviai” ne
įgalima pralenkti ne tįk mūsų 

 

ekonominį stovį,. bet įr nu
šviesti, kad įr ’ mūsų lietuvių 
esama sumanių; apsūkrių žmo - 
nių ir, kiek rodo statistika, 
palyginamai daugiau negu kai 
kurių, kitų, tautų. Visų tad 
biznio rūšių įr nuo biedniau- 
sių iki turtingiausių biznierių . 1 . 1,. i j ta ' ’ ♦'
statistika yra 'brangus daly
kas. • - -

u Tiesą, jųtvardą ir pa
vardžių knygpn negalima nei 
svajott-patalpįnti. ] Bet' “S. 
Ž.” rinkėjai sulig nurodyto 
blankoise reikalavimo privalo 
visų pavardes surašyti ir gat
vių vardus kaipo dokumentą, 
kad biznierių nurodo skaičiais 
teisingumo, d kitus klausimus 
užpildyti* kad galėtume tinka
mai paskirstyti, sulig biznio 
riūšįų, ’ turiingilmo laipsnio ir 
ttl Labai pageidauta,’kad bū
tų idsų. sutašyta^^turtas. Bei 
gyvenimo ’ : sąlygoms rieiei- 

Kolegijoj Romoje. Jis vie
nok nebaigė, kaip jo broliai 
Vilhelmas ir Karolis studi
ją Jėzuitų.’Kolegijoj, Ryme 
jau būdamas filosofijos 
daktaru įstojo į Jėzuitų 
naujokyną bet1926 met vėl 

sugrįžo į. Šv.. Gregoriaus A- 
kademiją Romoj. Čia jis, 
kaiįpo Jėzuitas baigė teolo
gijos mokslui1928 met

/j

- v . įdvasinto apsnūdimo bei at- 
įiriveda tikras Dievo pažini- gayįmo ;

roliai Kunigai (
*• i.

I ■!■■

Penki
Šv. Ignaco bažnyčioje, r buvo Parėinio divizijos ka- 

Romoje, prie šv. Aloyzo to kapelionu ir tapo apdo- 
karsto, Tėvas Jėzuitas Šen-, 
rikas * Kleinas iš. iTryro 
(Provincija Vokietijoj) at
laike pirmąsias šv. Mišias. 
Jam ' asistavo jo senesnis 
brolis Petras. Jo senutė mo
tina, 70* metų, primicijos 
dienoj buvo atvykusi į Ro
mą ir iš sūnaus rankų laike 
Mišių priėmė Šv. Komuni
ją. Ji yra penkių kunigų 
motina. Primicij os dienoj
ŠV. Tėvas priėmė ją savo 
audiencijoj. Pijus XX kal
bėjo su ja vokiškai ir svei
kino įšventimu penktojo sū
naus ir Bažnyčios vardu- dė
kojo už didelius nuopelnus, 
kuriuos ji pas-Dievą užsi
tarnavo... Taip pat dėko
jo ir už tai, kad ji jo vy
nuogynui davė net penkis 
darbininkus. Tą pačią die
ną ir Jėzaus Draugijos ge
nerolas Ledocliowski priėmė 
ją. Jis irgi sveikino ir dė
kojo, kad ji iš savo penkių 
sūnų kunigų keturis pado
vanojo Jėzuitų ordęnui.Pri- 
siminimui T, generolas pa
dovanojo jai brangų rožan
čių, kurio retežėlis buvo iŠ 
aukso. Tas rožančius ..buvo 
gautas nųo/mirusio 1906 m. 
jėzuitų generolo' T. Mutino. 
Primicijas dienoj visi pen
ki jirolįai nusifotografavo. 
Brolių Kleinų gimtinė yra 
mažas bažnytkienus,, Witįi- 
cho dekanate,’ Tryro diacė- 
šijoj, Mokinosi jie visi Kri- 
ddricho — ^Vilhelmo gim
nazijoj Tryre.

Vyriausias brolis buvo į- 
šventintas kunigu 1909 met. 
ir yra dabartinis vyskupo 
sekretorius Tryro* Jį pase
kė jo brolis Vilhelmas. Stu
dijavo jis Šy. Gregoriauš 
Universitete Romoje. Tai 
buvo i gabiausias studentas 
visoj Kolegijoj. Jis buvo 

i choro vedėjas, o- paskuti- 
I jniais metais studentų filoso- 
I | fų prefektas. Būdamas uni- 
I |Vėrsitete, kuriame įvairių 
I f autų ir .visų pasaulio šalių
■ studentai mokinosi teologi-
■ Įjos ir filosofijos, jis pasi-
I [žymėjo* teologiniuose dispu- 
1 tuose. Turėdamas jau kimi- .... , . .
» 'go šventimus ir baigdamas įstaigoj Frankfurte prie 

I studijuoti, įstojo jis į Je-
I zaus Draugijos Naujokyną Mėnrikas Klėįp^B, buvo nuo 

Olandijoj. Laike Karo jis
\ • • • - z '

7 *

vanotas geležiniu Į-po laips
nio kryžiumi. '

■ TT1 
’ 1918 met. vakarų fronte!^ 
jis buvo sunkiai sužeistas. I 
Atsitiko taip: būdamas šta-p 
įe, išgirdo, kad toli, fronte 
sužeistiems kareiviams ne
galima suteikti pagelbos, 
nes automobiliai, nežino ke-. 
lio. Jis tuoj pats išsirengi 
kad parodytų kelią. Ifely 
atsitiko nelaimė. Kritusi 
prie pat jo granata- sprogo 
ir sužeidė jam šoną. Dvi 
valandi gulėjo -jis he žado. 
Dar jam taip begulint, at- 
škrepūa „luta’'. ’įraaią|ąį lyg 
būtinai pasiryžusi T. VilhįV 
mą nugalėti. Bet granatai 
savo aukos nepavyko perga
lėti. Tik jos menka4ąlelytė 
pateko į smegenis. Daug mė
nesių jis turėjo gulėti ligo
ninėse ir pernešti daug ir 

'■ sunkių operacijų. Vėliau 
jis buvo filosofijos profeso
rium Ralkenburge (Olandi
joj). Dabartinių Jaįku jis 
yra Falkęnburge- auklėtinių 
Dvasios vadas.

Rusė metų anksčiau, įsto
jo į tą patį Jėzaus Draugi
jos naujokyną, kur buvo ir 
Vilhelmas, kitas brolis Au
gustas (Kleinas. Kunigo 
šventimus jis gavo 1925 m. 
Tėvas Augustas dirbo apaš
talavimo darbą Vokietijoj, 
o šiuo laiku jis yra mokyto
ju graikų ir lotynų kalbos 
Tėvų jėzuitų Gimnažįįo; 
Kaune. Taip pat atsidėjęs 
studijuoja jis ir lietuvių 
kalbą. ’

Ketvirtas brolis Krolis 
1916 met. įstojo .į Šv; Grė- 
riaus Kolegiją, ‘kuri laike 
karo buvo persikėlusi į Ins- 
burgą. 1919 mėt. jis turėjo 
2 metams pęrtfuuįtĮ studi
javimą, nes reikėjo atlikti 
kareiviavimo pareigą. Po 
to grįžo vėl į Kolegiją ir 
1924 met, gavo kunigo šven
timus. ^Dartų pačių metų 
rudenį jis įstojo tąip^pat į 
Jėzaus Draugijos naujoky
ną Olandijoj. Tuo P.rit lai
ku jis dirbo ŠV. Jųrgiaus 
teologijos-filosofijos moks-

h . ’ * ‘
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Rinkimas •
■....

džiaut to įvykinti turtas pasi
tenkinti nurodymu nors “daug 
maža” arba bendra suma ar
ba paskirstant į šias rūšis: 
biejnas — iki $2,000, viduti
nis — iki $5,000, pasiturintis 

iki $25,000, turtingas iki 
$50,000, turinčius vertės $100,- 
000 ir daugiau nurodyti skait
linėmis. Visiems žinių rinkė
jams savo laiku būdavo pra
nešama apie tai, bet paaiškė
jus, kad kąi kas nepajėgdami 
Surinkti žinias sulig pirmyk
ščio pageidavimo visiškai' 
nustoja energijos ir nekurie 
biznieriai bauginasi, Šiuo tas 
skelbiama visuomenės žiniai 
ir #'‘S. Ž.y rinkėjų vykinimui. 
Tie kurie gali išpildyti tiks
liai nurodant skaitlinėmis tur
tingumą, labai prašomi tai pa- 
■daryti.-
’ Yra biznieriai, kurie bijo 
sakytį savo turto. Girdi, kuo
met sužinos, kad jie turtingi 
reikalaus aukų. Ta baimė be
reikalinga: nenorį — neduok. 
Aukos davimas nėra prievolė, 
bet geros valios dalykas. Ant
ra, mums užtenka pavardžių 
ir gatvių. Galutinai knygori 
tik tų biznierių vardai, pa
vardės ir biznis knygon pa
teks, kurie to norės ir tai pa
tvirtins per žinių rinkėjus su
teikiama iš liuoso noro aųka>

Finansinė Atskaita
(Ištrauka iŠ protokolo 9 lap.) 

Didesnio užtikrinimo deliai, 
kad mūsų brangių bendradar
bių vargas negalį nueiti nie
kais, kad reikalingiausi .kny
gos išleidimui pinigai užtik
rinta sueinant metams laiko 
nuo & fe.”- principo pa* 
skelbimo, Leidėjų Komitetas 
savo posėdyje 9 lapkričio šių 
metų patikrinęs įėigas ir išlai
das, šiuo , skelbia visuomenes 
žiniai SEKANTĮ BALANSĄ 
knygos leidimo finansinio sto
vio: ,

1. Nėjudomo knygos at
spausdinimo atmokėjimui, ka
pitalo: a) Čhicago Universąl 
Štate Bank sudėta $620; b) 
Philadęlphijoj banke — $342.- 
03, c)' Pittsbūrgb Polithania 
Statė Bank — $50, d) Neiško- 
lektųotų iŠ davusių rankpini
gius $850, ė) neabejotini, 
numatyti ir sutarti — $550, f) 
Pittsburgho “S. Ž. R.” Rajd- 
'no prižadėti $650. Viso labo 
$3062.03. .

: 2. Organizacijinių . ‘ “ S. Ž. 
R.” reikalų^apmokėjimui su
kelta $109040, išleista $1015.- 
90. Liko $74.50.

Išlaidos paskirstoma: per * * » '■ •• pusantrų metų ‘važinėjimo 
' Knygos * Amerikos Lietuviai” 
assąr.;;aėw" 'i'

ŠElMlNlNkEM PATARIMAI
liai per valandą ir pusę. 3 
da pridek bulves. supiaustoj 
tas į ketvirtadalius, lapelius 
ir druską bei pipirus ir vt’ 
rink dar pusę valandos. •

JautienosŠutinys
. 1 svarų jautienos

4 bulves fcuplaiistytas 1 ketvirt-datt 
Vienų ketvjrtdalį peko Žalių girnių. 
; arba 1 b!6tų Žirnių 
1 puodukų smuikui supjaustytų 

iWkYU . ... ;
.< gaukStūkij drusfts. ' '

j . . . . • I

Supiaustyk mėsą į mažus 
šmotus ir pakepink trupu4, 
tį taukuose nupjautuose hub.Į 
tos mėsos. Virink povaliar 
dviejose kvoitose vandenię^Į 
per 1 valandą. Pridėk žire 
niūs ir morkvas, įr virbi 
pusę, valandos, iąda pridėt 
bulves. Jei žirniai iš bWi 
vartojąmį, tai pridėk 10 mį^ 
iiutų prieš pabaigimą vįrti^ 
Šutinys gatavas kuomet“bife;

F. L. l A
* t*

»■ ■■■?", j: n, iii

KAIP DAVGJAU8IA NAIL 
DOS IŠGAUTI Ii TRU

PUČIO lĮttgOS’

Vartok ^kaiiiūs Šutinius ir 
’ ■ ' Wbos •

Ar žinai kąip geri jie y-t 
ra ? Galimą juos taip pa
įvairinti, kad ^ali turėti ki
tokį kožną diepą ir visi bus 
skanūs. Reikia tik mažo 
Šmoto mėsos, kad daduoti 
skonį maištingai^ Valgiui. 

. Kemanyk, kaį turi valgy
ti daug mėsos, kad būtį drū
tu. Mėsa yra gera dėl su
stiprinimo kūno, bei dauge
lis kitij. maistų yra taipgi 
geri tam.

Šiuose valgiuose dalis su
stiprinančios medegos paei
na iš brangesnės ipesos, o 
dalis nuo pigesnių: žirnių, 
šalialbonų, “hominy” iri vės,jau minkštos, 
miežių. Tas truputis mėsos | 
su daržovėm-ir javais duos 'L,_. .. '
kūnui viski} kas jam reika- ‘ SENOVIŠKAS LIETUVUt- ': 
linga. ■ f KAS ŠIUPINYS ’ ’’

SKANŪS SOTINIAI
• x- 11 Sis valgis daugelyje vifr . Pabandyk Wos. §ie yraL ^ 4^ <<ig ma; 

dėl penkių moniu. dog „ . j^ į^ęį, te„ kllį'
štai angių M&niaįaM;A;

ypač.geras: _ • gaminama.jis paprasčiausiu
Šutinta Avięųa su Miežiais būdu: prišutinus žirnių aUl 

% puoduko miežių kruopų Įba pupų, nusunkt ir, supylus 
4 bulvei Sali^-drUBk0S į geldą arba piestą; grūsti 
a cibulius x . Grūdžiant dėt: druskos* pi*-W
Salierų virSunes arbn truputį lapellij I • .t- „ .
« . i , . . Pirų, smulkiai piaustytų
Supiausfrkjmen? i B to’taokvd*

sus šmotelius b; patapk*^grūdus, padėt į kro* 
su cibuliu taukuose, kūne • 
buvo nuplauti nuo mesos. ^ šis vaigis yra ga 
Tas pagelbės padaryti 
są minkštą ir pagerins jos Į - ■
skonį. Supilk cibulius, mė
są ir taukus į pųodą/ ki^į . 
galima uždengti. Pridek 21 
kvortas vandenio ir mieži; 
nes kruopas. Virink’ povą-

• . , . , ...... i- . *_ I

leidimo ir “S. Ž. R/l organiJ 
zaciniaitis reikalams $632.02; į

• ■ i * » , f
pagaminimui blankų, ratines į 
reikmenų apmokėjimUrir ki^t 
spaudos dalykų apmokėjimui.Į 
$383.88. , ■ ’ ’ /

M. Grigaliūniene, j
Knygos “Amerikos Lietu- į 

viai Leidėjų Komiteto Sekrė- f 
tore. '■ ■ . : ? i
"ęSSSaSESĘSęSHHSS^ĘĄSB^SSS^SSESęS^S 
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KERĄ KITO TIESESNIO KELIO j LIETUVĄ^
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER

KLAIPEilĄ
- ———ANT-' į i "

B AI. TIG AMERIKOS LINIJOS• . . s, . ■ B «
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų pėr:Klaipedą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne- j 
vargina. : / ■ ■/.. ’ • ‘ ? . / • , y. _ rl
KODĖL LIETUVIAI VAŽItTOJA ANT ŠIOS LINUOS! I

1) Nepertraukiama kelionč iš porto į portą 1
2) ' Nereikia tį$nkytįs gelęŽirikeliais po svetimas Šalia ..
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais i 

’ 4) Geras valgia ir mandagų® patarnavimas
5) Mami paveikslai ir koncertai *
6) įšjįi^(^į.lątvį> drkei

r

f

'■■t

(Btrpį įvairūs Žaislai, šo|aai ir 11, ■
■ ‘ » * * . * . . ■ •

Maino. Jauniausias brolis
\ - .j. , .A

1920—1922 Tez. Draugijos
J . V •

Dėl ■-
KALĖDŲ DOVANŲ

Tik ką gavome iŠ Lietuvos naują siuntinį visokių gražių ginta
rų. * Kairios yra skirtingos, kaip' tai. •

dėl .Moterų -
KUOLUI Juo $5.00 iki $36.00

~ "T‘    • ’— '"'I'   •T-i—r—T—T-T—..0 $2.00 iki 5.00

ŽABTAI
■ ■ ■ • ’ VYHAMB: ■ '

CIGARŲ IA1OWWAI (holders) ____ ._.;L....A2.50’
CIGARETĘ LAIKYTUVAI (hdldets) ___________
MANKTĖW SUŠĖGIMAT (cufflinks)....
PLUk'KShV koteliai ...........  ...... .» «^$1.5Ū

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

Visus užsąkyritus eiąskite pridėdami moftey orderį arba čekį; 
Įsakančiu antraŽUt • ,

■ PREKYBOS BENDROVE

ŠPILKOS-...

■

i

k a r. M ’a-f,

$ 12 S
Valdžios Titai-■ T ■" \ ■ ■

■ ĮĮtaitirfc ■' ■ t

i

KAIN 0 S li 
ĮTtT.An>*n| Bj 

MiKen $W<B| 

i w
Turistine 3 tat 1 
(arba buvusia- n; K j 
klm) .Acjįtaf! 
ĮahipiuU 201W .M 

f.e- ... .... ........
ISPMTtKlMAr LAIVŲ Ii N»W YOWO:

• AUKA I « ' .Ab .x telkta . A“POLONIĄ”
SSW» i 

. ,'LITŲAlilA.”„.i_,^_„..__ __^;„._^*a»loJ*nwu7S8-t4 .j

Bu ĮvaititaM tintam* KnipHita į tari) «r | teta*, -> 
BALTIOAMtRiaA;Ln»l- ■ ■ • ■ 
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t" darbibijikm.
■ (Tpmijai). . _ ’ •

SLtfl T Publi*h^4W.IDRSBAi'«BaRitoAĘ | [it
R. •* . **• ■{■■ s. 1 - • . ... t z »■ i ’
F . "■Tbjy ■
B: uura JOglPH’8 UTĘOiįiltĮt B. 0. AIBOOUTIOK OT LABOB
B14 ’ r j : r .
B- W*nd u Mcon&dMB miitUr Sept ik 1915 at th« pott gtficfr tt Bortjjn, Mut 

nnder the Act pf March 8,1S70‘ 
įb- ' ' ‘t .1 ’■
Lp Ace«ptančetor malliorat ipedal rate ot poatifepravtUed In Sactiao-llOe 
Pk Aet o£ Octofeer 8,1917, ąuthorlsed on, July lž, 191a’

GL s/mmscmmnoM ūma* 
P* Domeatlc yearly

eatlc.once per week yeariy. .$2.50 Vlen$ Bart a&valtSje metama.,,. f250 
ftti oacę pi» węek iearl/... .gtoįrl Ufaleay yfen$‘bitt wwtft<ją met $3.00

Ir
MRt-_ , ' š; »
y$66 West Broadway SouthBoston, Mass.
F; ; Tęlejphdne Soutk Boston 0030 ’

F VILNIAUS NAŠLAIČIAI
|p ’ ■ 5. i . <

MTt ' ’■ JT ‘ ‘rL Nelaimingi tie Vilniaus [kitiems našlaičiams. Bet 
P‘’#ėtuVlųTE0EŠlaičiai. Negana įkuo motyvuoja našlaičių 
bt to, kad netęko tėvų, betIboikotų kitos srovūs? Ne-

; juos dar žiauriai persekioja [patinka aktas, kad Vilniaus 
K“ lenkai. Ir netiktai policija. [našlaičius globoja katalikai? 
& “ Negarbingas lietuvių ėdikas,] kad p. Vileeišienė yra kata- 
r ■ ’ Tw>rzykoxvskis, 1 Įnirtam Įlikė? Bet kur jūsų prie- 
B ■ kūrkas geriau tiktų būti glaudos? Jei turite jų Vii-

‘žandarų šefu,, nė arkivysku-niuje, femkite jas; jei jų 
į ‘ įiu, atima iŠ našlaičių namą Į neturite, kokią "teisę tunte 
į ir perdirba jį į palocių -r--[atkalbinėti savo partizanus 
t; gąm Lenįnj vienuoliai “gar- (nuo rėmimo jau Veikiančių-

. bina” Dievą tuo/ kad atima jų prieglaudų? Ar nėra tai 
•į *1Š lietuvių našlaičių prie- talkininkavimas lenkų žan- 
/ ” glaudau įr pądąro iš jų vie- Įdarams, Jalbrzykoįvskiui, 
•+ nuolynus, lenkiškojo šovi- lenkų komėndulams ir ki- 

* pizmo lizdus; Našlaičių glo- tiems Vilniaus našlaičių e-
’kūjams lenkai' užmoka ka- dikams. Jei savo prieglau- 

' Įėjimu. Vilniaus našlaičiai dų Vilniuje neturite, nęišsi-
. tūrėtų turėti visų mūsų nuo-įsuksite nuo dilemos talki-

/įjirdžįą užuojautą, ir gausią ninkavimo kunigams. Jei 
paramą. [remsite esamas

„Deja, taip nėra. Atvažia-(prieglaudas, talkininkausite
’^Vo pas mus senelę ponia Vi-[lietuviams — kunigams įr
. TmŠienė. Jos sveikata men- [katalikams — patriotams, [^ vis0 pasaulio akyse.

PUEJmMkRATOS KAINA:
Amerikoje metama *■-».. • r»»« • •> $4.50 
Uiaieny metanus «.»Ir, * « « « .$5^50

t

« '• • ■

. t>«iikUdi«nli> kpkriMo 23 d.,

tt'MTAUSB FEtiERACUOS CENTBO
ii ii ii, ■»|i ... , .y.', f|. T' y , i ‘ • ^įjįf. Hl,-»r.» į.---’1-- .■ ¥**♦" •» i* M .W

nė mažiausiu sarvšio • štai R -----
ne ma W JI J^įpųo^ę, ilgam, iuodmįlMPt?jra galo buvo drąsūs; dienos
.mujar ^^irubais,? nešini-ramius gy-

nerijos, po Liailsia vigua hbtbjjiš,; juos kankindavo,
vai ovo- au^e^ija,:.4lmū ainanti bąįSįfc ba-’-

MiJSi rai'8’ P6® 4x., J-.. A |nužndf iv *6s ketetį votaS-
ya na puadažusi s <tain»o-| pjagja ąpk^jjie juosta, Žgm IW1« tfiaridtj 'tad&.
ja splegm«iu peaistau jJdyW8. j^^ Euęopos karas, įr žiauri v<U , gio&is sunkiolnjs
su ivainas Otaneles. JosLnt galvoa. ka.
dainuoja pata .usiob papuošta' ^eBags susidėjusi iž ma-

18“ Wvos i <*»»«» Km J karėivii^bfeetaj njokinio '
X a«„ p«®s sukelia daug juoko. fflMftįi, jos supūs visais prieš-U kaimo bėtanutai rūbais ‘

3“ , a-„ 7^‘ davo tvarkij einanėiijjiį ter- paudų-taikais pjo: ta^ba, apsitaisiusi, su šautuvu ant į
gtau -pasako, negu jų. ai-k įr kiek^eng, neklaužadų]tautos gyvybę saugodami. pegjųstojakovonprieš gau- 
įos auta,uos. kalba apip ^j,^ ^kštamis, kuris Pastarosios ■ vokiečių • prieX boi§evitalf tari arija sau- 
StaafrŠtatai: ;-J spaudos metu . pirmaisiais L;ja ki-ašto- vidaus tvarkų. '

z? gssk« “i“>*-*■ E±,gy w »»«w« >*.« l ; j

Mokyklos laida ; X<71U XĮ1» y<%OCV~r r Vi* < t‘

d., rigs ateitimnld.ja, M°je bttv0 90?c atemtmintaj.

sų laiką beveik praleisdavo Lgtas 11*0 metu Lietuvoje, su-, kai visai -trumpai buvo la-
mtadarmų klube. Motam,|Mg Vaidovas šu visu sa-3^" tėvynes‘ginti; . vinami, nes nebuvo kada;
neturėdama kur padėti ne-.Ljgdidumu pWsiartma prieį '^ada buvo išleistas 1918 reikėjo jaukėtos karinta- ’ t 
matelio savo^ sunelio, n-Uto jį įtŠ&į- Kiekviri-lm- UplvtaHdtagp“^ <L kaukams ant karštų pėdų vyk- . 
siems ji siūlmejo, — tai ku- L - moBtelėjimaš, ištaiį- |riuomenei steigti įsakymas, ti j frontų kovai su bolšeevi- . ■
mgui, tai .tariny, kuriam L g"žtai.-iv pAirfjiiaidta^toittatakai' 'mbkšlo stalų kais. KoVoje prieš ■ juos 
nors proemui tęikia j tan- kalfca. įpie j<>'įgtafginfgiiirifi. Įpalikę, pirmieji buvo karei-Įpirmas karininkas žuvo, 
kas. ‘Kūdiki cią atstovam-L,-^tangi ■■ ~ ■ ! i’ i< t hiai, ’ jdtaėtaš’^sakymas bu-lateitįmnkds. Jurgis Sidara-
įja vilnonė lėlė. Po ta pa- -įeigiasi — na- lv0 adresuotas ’ pulkininkui vietas, baigęs Į laidoj Ęaro',
sinodo aukuras, pamažu ky, g .ftataitasi, prasidėt Wdžiui Bikauskui, kų Mokyklų.
. ' kitfe amk šiame-aktbh sugiyžusiam į Lietuva Karo laukuose ateitinin-

DARARTIFS RU DF^TI JO^ ' vaizduojamas.valdovas jtaWR armijos karininkui, p. kų žuvo daug; suminėsim. : L>HD?U\ 11E0 DlL-,UILJlUk7iJ I rūb)J. gflLGalvydžio "Bikausko 'ateiti- [bent keletu ■ . ■ :
: - Wo«s nžštidūįpši Baube, jis, kaip Štai jie: Sidaravičius 7"lietuviu tt^ ~ tai^siaiįs'lutaPtaF praktikuojantis Jurgis, Itasparariėtas, M-• -

r__ -JJungt. Valstybių tinki- nematyt! Netik - įubkįngoūiis kČlūMtČ-l^tiįlikas ir Ikras tautasIksnys, .Adomaitis, Matulai-
mai buvo labai reikšmingi toki padėtis'atneša b^dbs, dįdėnyb^'pi|b^Wfej& ' " pis Styra P., Stepulio- ;
Ine tik Amerikos gyvenimui, sumažinant išlaidas* ^^ū?;kymys.: ! ' .'.metu.. • bolševikai, nįs, Matulaitis Ą., -Baubą

~ užlaikymui, bet ' irj jMwerkai, išaudymad^^^ grąsinp V., Kūmpįs SJ., Bpvydaitis •
žmonėms g™* Su ja ;^įaĮ jutęfetiuome* V<, Atiftjrozevičiuš X, jfli-
giaų zįnbūčž lti^ kruvinu kerštu. ’ '' ' jmavįčitis S,, VaitiekūnasJ./ ‘
Atvirkščių pavyzdžiu yru Ypatingai keistas yra SCe-l ĮW gyveną' vokiečių ka-|Kukleris Urbelis Ąl., 
Meksika;'J; V^fe'ne kar-įrengittias. AScenos ūŠ-WViai Lietuvoje irgi biivb Oželis, Taruška,' Tiška J., . r 
tą su ja- susikibto' ten yra danga gįa niekuomet nęniį-b^tiigi steigimuisi ginfc-rį&Įdukaš J?., Balsys J, ir 
antra kaH' ;tięk’ žmonių|^Įeidžia lietuvių tautos pajė-[daug kitų. * 7
Įdek Kanadoj, bet Kanadą h ir w ^.k'ai; ’ J \ ‘ ■ Ką veiMą tautos gyv^es.
nuperka is-mūsųdaugiau^jMjubjaihi įvairūs sčp.no^i dAik-t Svarbiausia buvo kliutįslgyniino . metu, socialistinis * 
kart tiek prekiųkiek par-L^ a. 8talai,kėdės, įvąį-Į^aHdoiįiębėi organizuoti—Į jaunimas?Jis 4 tarnauja 
siduoda Meksikoj! Tat, ’jėiLūs įrankiai, mo^pofndR Aę- [tai maišto, rūbų ir ginklų [Kapsukui ir. Angarięciui, 
galėtumėm, nuo savo ^rincLk^jj^ jr u : [trūkūmas. ' 11 * ■ " ' kurie vą4ovąyo tuomėt bol-
pų neatsisakant,.bet juos to- Vienoje vietoje vyksta! Kada bolševikai 1918 m. ševikų gaujoms, besiveržian- r 
iau yykdinant, pagermti|va;^;n;^rjf^ kitoje pusnųd-l^rubdžio mėn. gale višų jcioms į juetuvąarba jųb“ 
santykius su visomis Pietidg1ai k1nnf mosią sceną naiį- [smarkumu veržės į LietuvąJkaū|avo iš;piimųjų savano- : 
valstybėmis, sulauktumem - ^ ^į Varto, kalinčia,Itūda Įaikinoji jos vyriaus^ nestoti • '
iš jų nemaža pelno. Tai y-
Hoover’io vyriausias tikslas|deti rūbai ir H- ■daiktai).; tą. Šiuo kritiškuoju tėvy- Atvirkščiai elgias Jkatali- 
ten vykstant. Lai jam se- §ig. darbas sukelia ącenoje nei momentu ateit^^

o,.y, ■ ■■pmį

J-

■t,

4
i

s •

Salė pilnutėlė‘žmonių* pe
nioje sėdi moters' ir merk 

gaifes, ^siput^usįoB tauti
niais rūbais, kairėje, -r. vy
rai ir vaikais Kiekvienas 
svečias yra maloniai sutim 
karnas ir kiekvienam yra L 
teikiama gebu, Vėtykle ir 
gaivinančio gėrimo. Ant sie
nos kaboketurkampiai, gel
toni lakštai, išmarginti pa
slaptingais ir sunkiai įskai
tomais kinų rašmenimis ; Ša
lip jų, didžiulė knyga,'ku
rion kiekvienas atsilankęs 
teatran turi pažiūrėti. * To
je randasi vakaro progra
ma. .' Programa būna visuo
met labai ilga, be jokių per
trauku ir kiekvienai scenai 
skirtinga. Kiekvienos sce
nos programa prieš vaidini
mus yra įlipinama ryžių kli- 
jumi kabančiom ant sienos- 
knygom

priešais yra keturkampe 
scena su orkestru gilumoje. 
Čia pat randasi dekoracijos, 
baldai. scenos apstatymui, 

! dėžes su rūbais ir visi kiti 
[scenos reikmens. Praside
da vaidinimai; viens vaidi
nimas seka po kito be jokios 
pertraukos. Čia vaizduoja-' 
ma daugybė skirtingų daly
kų, kurie neturi tarpusavy 1

»■

.. tęsiasi Istorija tatateįg su-visa aaviS inanta, kšž* iSpffivI .neprikIaiis6-We^*$1^ijŠt
•mažę vaikę, kurio blogasm^, ' te^^ie|^teWSe‘19iBvasa- Karo^Mokj

žiaurus tSvas maža Visa ateitoinkrja, W bttw> W a
i si savo samos reikalais fn- L sogtas ^0 ^„je pa_ suižusi iš Rusijos ir likit- Pirmosios Jata
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£ ka, bet to ji nepaisą A^įta^ie stovi ant lietuvybėskant. pasĖfamfe%, ,.iSvaaj} 
R ko čia parinkti aukų amai? [sargybos, . kurie yra 'lentai kan ^įdaryta dėvyniošgaly- 

tingiems porsekiojamiems]persekiojami ir kalinami; b5s. kai kuriems tai reiškia 
i . Vilniaus našlaičiams, bet jei boikotuojate esamas prie- Į jia(į katalikas niekumet ue~ 
?' '."užuojautos ir’paiamos tesu-jglaudas, talkininkaujate galg-si9stapti- šilJ valstybių
, silauke tik iš katalikų. Ne- [lenkų kunigams šoyimstams L ^plentu; kiti tvirtina jog

Fį

F* '•fį.ft
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galėsiąs tapti šių valstybių
* 

..rako jr kalbėti apie bolše-Įsu Jalbrzykoriskta’ P1'ie^a’|A11ti-Saloon 'Lyga šiuose
- y ■■'takus. Jie yaudeuostas ^u-|ky, ir lenkų zatjdaranis. |ripkimtase daugiausiai Iai-

Sijos patriotai. Jiems terū- Mūsų prieešai, “patrio- Lėjugi ir ateity nega.ia.in- 
pi aukos agitacijai ir pirmo- tai” ir socialistai nuolat įųti jokio abejojimo dėl Sa- 
;je vietoje jų pačių spaudau prikaišioja mums tariamąjį j,(ngnR t.ta«ln tobnlnmo; tre-

- Atsisakydami “nuo senojo mūsų siaurų partyviškumį,Į4£ p^^gauja visos valsty-
taieto,” jie podraug atsisa-bet jų boikotas p-nios Vi-Lgs visuomenei ne-

ta tano paprasčiausių leišienės misijos Vitaiaus|dt^eipns sav0 don?e į 
žmogiškumo jausmų. Tad našlaičių naudai yra party- valdžios ištvirkimą Sų- 
Wra ko laukti;, kad-jie pri-viškumas pūšiekęš 
jaustų Vilniaus, ar kuriems bįngo absurdo.

Įbes žlugimų, visuomenei ne-

žmogiškumo jausmų.
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negar-L.y§y. su ^įėjąus skandalu, 
ir tt. Tačiau, faktui įvykus, 
[visiems dera užmiršti prieš- 
Įrinkiminę agitacijų, ir, ar 
naujai išrinktas prezidentas 
Hoover’is mūsų buvo remia- 

Lietu-I3113^ ar nė, ateity duoti jam
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Didžiulė Ekskursija

Teko girdėti, būk Baltic 
Amerįcan kompanija ren
gianti didžiulę lietuvių eks
kursijų į ’Lietuvų ateinantį 
pavasarį. Norima surinkti 
tiek lietuvių ekskursantų,

F kad jie pripildytų visų lai-
g vų SfLifbuania. ’1 Laivas iš-
|/ plauksiąs iš New Yorko gė-
k gūžio 18-tų.
r "< Kas met, daugiausia vasa- 
E* rų, nemažas lietuvių škai- 
f . eius atlankei senųjų savo tė- 
f . vynę. Nemažas jų skaičius 
K j susiburia į didesnes, ar ma-* 
RT : žesues’ ųks|m^3as? M1- 
H, ’ mažąį yrą ir tokių, ku^ 

pavieniai, .važinėja, -Sta&į 
spėti, .kįek^iietųyių atlanko 
Lietuvą per metus, bet nėr 
abejojainį kad & yra tiek, 
kad jid galėti/-nripildyti 
laivų; didesnį už ^Eithna- 
nia/’ 1 jei . paderėtų' sykiu 
važiuoti. ■ 'lU’ ' i

Vienos didžiules ekskursi
jos idėja mums atrodo ne
bloga. Anie<kos spauda ne
galėtų nepastebėti tokios dt-
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H *7111.1 pq ptęilni.TQi 4nęj
vfų ir Lietuvos vardo išgar-ĮPf0^ dirbti., Sudarykime 
šinimas niekuomet nepa-p^e^ galime patogias saly- 
kenks. Dar geriau būtu, jei pas darbo vystymui, ra-
pasisektų įpinti į tą ėkskur-3® išrinkimą priimda- 
šiją Vilniaus klausimų. Be. w*' ^į® valstybės galva .ir 
to, intimiškesni įvairių sro-| 3am vūpi krašto padėties 
vių žmonių santykiai Dabartinis
laivo mūsų nuomonė gaieįųĮ^^U^stpvis^nėf ■tobųlaš’, įr 
atsiliepti į ekskursantus tik j 3^. atitaisyti sunku, 
teigiamai. Dar geriau būtu, I ' ’
kad ekskursantai galėtų su-L HOOVER’IO NŲBISTA- 

i grįžti iš Lietuvos vienu lai-[TYMAS aplankyti kiek ga
ru/ pasidiainiimas įšpū- Įlint daugiau Pietų Ameri- 
džiais apie Liėtuvų ir , jos kos valstybių priės prade- 
gahartinį režimų nušlifuotu dant eiti prezidento purei- 
ir suvienodintų skirtingąsias yra labai girtinas &uma^ 
nuomonės dpię Liefiivds po- nymas.. Mes turėtumėm būt 
lįtikU MW pešty- draugingėsni .su Amerikos 
nes jųlę daugiausiai ir suka- valstybėmis negu su JCuro- 
Si apie Lietuvos poEtikųiĮpos, nors nedera ne jų-pa* 
Teėiau sunkti lauktų kad vL Įmįrstį? ■ Iki šįol, bemaž tik 
Si, arba didzimna. ekskur^ 
Santų panorėtų grįžt atgal 
į. - tuo pačiu ląfa
ir tuo pauiū įųiyu. Gerai 
bus, j ei "prisirinks pilna 
lietuvių oLitlluama,, plau
kiant į KlĮipėŪų. 4 ■ ’

a.

1

T

/ bemąž tik 
iviėna valstybė visoj Ameri
koj su J.. V-bėms vįsaį gerui 
sutinka; ir toji valstybė Ką- 
nada-*-BritU > imperijas Ūa- 
lis! Siena tarp j ės ir ff< 
V-hių yra pavyzdingiausią 
visame pasauly’, ‘ jokio

.v
, . * J

■i 1

- 3

X
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’ ♦ J J

jenoje 
kasi- [didelį triukšmų. Jų trįuį|-

nori užslopinti muzįkos 
VTEM POKABINWLkordai

PASTAUGI! ugdyti taikos taip pat Šūkauja
mmtį zuropoj W ju^a> žiūrėdama, W 
tais įkurta Pan^r^s ^ošiasi naujaip
junga, tikslu jungia visos veiksniuL Vaidinimai Wi 
Europos valstybės . Bet publv
bei ūkio vxenybėn. ^žar tas vargina, W
duus hksjas bus f engti ka-1 parimu žiūrį W

ir"ghi^ 
dar'kartų, užėjus karui Eu-L^ .
ropoj, jį taip nusilpnės, jog ] r ’ 
gali likti kitiy kontinentų Į ^^0 
verge (baidomi ypač, kad 
nebaltieji žmonės nepaverg-Į 

Į ų), s Bįbs sąjungos pariaisl 
yru pasižymėję burnos^ įo4 
įįiikaį,knrfe subūrę > sįybj 
jBgbs bendram darbe, galūtų| 
ganų daug Avdiktk Wd^ | ‘ 
bos^^sųrašųose matosi k?Lat-[ ■
vijos bei Estijos.žmonių pą-į t 
Verdžių. Lietuva, kaip; pa4 
prastai, atsilikus* 3?ranbū-| 
žai, vokiečiai, šveicarai, bel
gai, lenkai ir kiti. 
klauso. Iš Ąmerikoš Sųįun- j 
ga sūsilauks. tm * pavojaus,] 
bet prįi^jmo beiT pagelbės 
rankųJ . I

VąĮenilnas Mūtd’s
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kai |mr uetrįltišęraiis* Mase- Ijpač’ mdksiėįviai ątėitįnin- 
inis į&įskĮąide pd kaimus,[kai; f jų krūtines-atsiremia 
ragindami jaunimą balnotiĮ pirmieji: lenkų ir bolševikų 
&gns ir joti; įkąrą. / du&^^^ .

Jų Žodžio jaunimas klaų- [krauju apšlakstė Lietuvos 
sė, nes jie gyvu pavyzdžiu matutės‘-lėmę., ir savo ka- 
pątvirtino tai, ką kalbėję. Į pais mukiojo jos kalnelius.

Jaunutei Lietuvos karino-Į Tad 'broliai lietuviai ame^ 
menei teko kovoti netįjdrikiępmį, padekime ateiti- 
frontč, bet įr krašto viduje niukams augti, stiprėti, au
šo plėšikais; kuriuos švel- kodąfhi per jų atstovą Ame- 
Ū&i ■ glostė demoralizuoti rikoje fem. B; Karalių sta? 
vokiečių kareiviai. Plėšikai tomĮema; Kįunę ateitininkų - 

1 yM j a “i ii. na vrr:..,
Ksav* Vanagėlis

Mįis Įįęfuyąiįū dai^i^mergaitė: 
įląą ir aėjŠ 1r-įiųMnŪjd|; '* ■ ■' ■ 
kiemelį lluojaf piį^M 'danituiji'; 
painėjgyąųdliąį fm^^H audžia*

' - • f i a < > ■, x . .***'-* j ■ ■ Įs

Lineliusmina,vąlgįgamina, 
Wlbia mazgoja; >arkds daboja
Gimtąją šalį įtiiįĮr gali;
Garbia darbšt^ą, 4urą? blaivumo* ♦

- '• r << -7 */ .
!pa mūs sesytę s^aį^f- ,
širdį raminau tautą dą^naf 
p, myjimojįl’gjTenkf ėve^ojm

<4^

■• ‘ l

; . ilgiausiusta'4aįitarigiųiisiusl
.'.d

. Y
n

^ namams>-baigti*. "
Į Jie' niUnia yra įrangas 
fud, kad-Lietuvos išsįvada^ 
yimo metu ne. vieno mūsų ' 

[teveliu, .brolių ir sesučių ‘ 
g^bę bei.tiljte ūuo :
fe apgydė/ . r-

Vihjiaw Lietuvių Atstovės

| Gerbfcųibji pbhi įh VileL 
Įšieiįč' k^bės'^ekuftčiose ■.
hoųijosąf , *
| Lapkričio ^3 ,d. LmĮI> 
Įkįass. ■ ’ - ■ -
^ Lapkričio 35 d, NWma,

■ jL . . . nta; ■ * .• _•

< | ' Lapkričio 37 d*
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bininką,gerovei, įięūnndžiodamos ki 
pyto

■ f įj'ariainB^užsikrėsti netikromis tiky 
mis ir ūkiškai-politiškoniis pažiūromis Jjį 
kščionįskoše tarptikybihčse profes 
di’augijose■ krašttjbfcėt kamo'katąlįkai gf 
pa mi&dai 8p kitatikiais krikščionimis, 
vojūš^visai’ mažus, arba . jo. visai ,^U| 
Svarbiauhips soeijalės politiškos tikiniSi 
jcitdtikiiį. krįW$mW pažiūros yra tos 
įioė, kaip M'katalilup , Todėl it M 
padejinids tiirptiU'įįltiiiese fonetines sąįiĄ 
^e n^ra taipjau pan^jinga^. prisilaįkm 
Mėk-tiėk atskrgumo," lengva Išyėngti tikį 
bos pavojaus, prisidėjus prie tarptikybm|i 
iĮraugiją,’ ’ 'Viltis pagerinti dari 
dMį didinasi, augant profesiilią drauj$įį| 
narlų‘ skattliui.1 draugija, prie; kurios* t 
priklauso HipŽas kokios nors profesijos įaį 
binhkiį skaičius, nedaug tepadarys. T " 
Ir katalikų tojvieidjimas su* kitą tikybą 
Itrikščiominis darbininkais į vienų 'draugai 

, jų gali būti. labai naudinga^. . Mira 
; abejonės, “kad grynai katalikiškos prbf 

nes draugijos mažiau tenuveiks, nes -jo 
; negali turėti tiek narių, kaip tarptikybi* 

nes profesinės draugijos1’, be to, jos nega^ėį 
duoti didesnio pelno savp nariams .ten, ka
me yra daugiau kitų tikėjimų darbibinkų

Rugsėjo dienų 1912 net popieMuį® 
Pink X išleido ėpeiklika “Stagulati? -gua:, 
dam;” kurioje paliečia 'šitų klausimų,. $v;W 
įėvas giria grynai katalikiškas ękonomipOSL 
darbininkų organizacijas ir reikalauja, • 
katalikų šalyse tiktai tokios ir teb’ūim&tei^* 
giamos; jis norėtų matyti tokias organiža^il 
eijas net ir maišytosę~šu kitatikiais šalyse/J 
žinoma^ jei tik jos įstengtų tūnai pasiekti* 
savo tikslų. Statydamas .'tokius reikatayi^J 
mus, Popiežius nemano ginti katalikų ben
dro Veikimo ekonominėje srityje,, su neka-vj 
talikais, nors ir labiau norėtų, kad kptalr 
kai ir kitatikiai veiktų katrie sau atšjęįfo-, 
sė draugijose, kurios jungtūsi tarp savęs 3 
ryšiu, parastai ‘4 kartel ” vadinamu. • Iš-- 
reikšdamas tokio pageidavimo, jis nemano 5 
pasmerkti esančių .maišytų su. kitatikiais- 
organizacijųį bet leidžia katalikams it; jo- •’ 
liau jose dalyvauti, žinodamas, jog iš id*JJ 
kib bendri įl^tatikidiš veikimo 
rasti katalikų tikybai ir dorai pavojaus, 
Popiežius reikalauja, kad kiekVienks/pro-|l 
tęsinių sųjungtį narys katalikas 'lūpiniūsi^l 
prisidėti jr prie katalikiškų ddfaugįjų, -Bas .3 
to, popiežius įsako vyskupams uoliai prį^w 
žiūrėti, kad proesinęs krikščionių darbiniu-.4 
kų sąjungos netik neužgautų,, kaip savo Mų- ą| 
tarimais,’ taip įr. .savo veikimu krikščionių JB 
doros reikalavimų, bet ir visuose savo dkr-į^ 
buoBe stengtųsi neperžengti . Bažnyčios S 
mokslo ir jos vyriausybės nurodymų. M 

(Bus; daugiau)'/ " Jfi

r—• . .'i i ii.i i j./.' ji. gAL'.^aB

Ar jau pagalvojai, jau- ar drąsos, jeigu nežinai
nuoli, ką ruošia mūsą kraš- kaip pamesti tuos paprati-
fui tamsos karalius Alkolis ? mus, kurie teršia tavo sielą
Ar supratai jo retežią kįs- lyg purvas gėlelę, tai pir~
tumąX. Ar jau stovi eilėj minusia pasižadėk negerti
tą kąramą,, kurie griauna svaiginamą gėrimą, ir noru*
Alkoiįo spštąt Ar jau pri* kyli. Pasižadėk ir ispildyk
įdėjai priedo garbingo dar- bent vieneriusr,metus, o po
bo, kuria žada gražią atei- mėtą, tai jau tikrai suprasi

4*n -S4^"n/xX'3ž* trfi'iVi.ti t Jei aar viso to neispii- 
dęi, tai ilgai nelaukdamas

w jjjauc'lv ■pH^Luiiią, *r gun- 
dytojtas tikrai taip'atsaky*

stok į darbą: Pasiskelbk sa- si : “Eik šalin nuo manęs su
ve galiūnu prieš tamsos ka- purvo taure, nea jau nesu- 

fjS1*ST rnnttA .talGiAcb ii* ui’rt/lTačrl * .-** <1Į*€**Įm.xJįy

Įaįką gyvenimo keliui pa-
Iv t oi iiictiiiĄ piviViJy Al nlx\įj.t*Q| 

Pasižadėk ir išpildvk
ruošti, * kad tas kelias vestą negerk/ svaigią^gėrimą...
tave į laimę, o tu būtum va
dovu kitiems^ldystantiems*

Menuodink savęs ir nerodyk 
kitiems blogo* pavyzdžio.

(Jeigu nežinai kaip tą darbą 
pradėti’; jeigu trūksta jėgą

7 v Ęrtiti^elis
’ n < •

V Kaip Gyvena ir Pirba
Į/ / Prof. J. Jlablonskis' •> ?<b. ta* 4 ’

J Dažnai mums, tenka Kau- 
|no spaudoj skaityti apie

“********■ _ .. ■* _ . _

nes medžiagos pasiutus dra- 
bužiūs, / kojas susisukęs į

[vieno kito žymesnio mūsą 
linilirnct ii’ VfiJa't'ifliiSęi

šiltą vilnonį divoną/ Ant
|:M0M-llVi3 AL YAM.SJ.VJ1 MCB. U.Cvx ULIl-LlI 
[ko darbus ir kasdieninį gy-

gcllVOb VISct I<xlK.H JlCSlOįjU TO-* 
kią ‘‘žydišką” juodą “jer-

[venimą, bet kaip gyvena ir mulkaitę?’ Ją pasideda' tik

i ' D ■..

* > 
«•.

i r '
liąmš nerūpi tautoj gei 
ir jos reikalai Tttės’ visos ji) 
mintys sukasi tik apie svai* 
galus*.. Idiems rupi kaip* jie 
parėję iš dirbtuves gaw4& 
sigerti, kaip jųjų moterė
lėms pasisekspagaminti 
(‘moonshinėles.” Žodžiu, jų 
mintys per ištisą dieną nul 
kreiptos’ prie svagialų. Jie 
nesupranta, nemdkarir ne
gali savo vaikų širdyse p 
4jegtimeiles-šav0ifautgBį^sa
vo tėvųkalbos. - .

: '■ '' Seimaiųs Pracjus

- 1 * • ■ i* ijįi’iiį' • *
4 ’ . ' • . . * A I - ‘ ’ k

Jau prasidejo tyęČias^mę'- 
nesis, kaip turėjome.gražų 
PilnųjųBlaivininkųŠeiipą, 

į / 7 šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos salėje, yŠTorcester, 
Mass. Minėtame Seimo bu
vo susirinkę ■ visi geriausi 
blaivybės prieteliai, ktiriė 
ištvermingai kelia blaivybes 
vėliavą;, Tie grąžus įhSi* 
mai; tos prakilnios mintys 
aiškiai rodo, kad turime 
daug ’ blaivybės prieteili^ 
kiirm sū pasišventimų dta 
buojasi šioje dirvoje; Būtį m- > 
kokie žmonės tame SėininĮ 
tetyvsMrt Gal kam atrodo, Į Blaivėti
kad ten buvo susirinkę ad-Į Jei norime, tat, kad musų 
vokalai, gydytojai, literatai vaikai mus gerbtų ir užam 
ir laikraštininkai? Visai nėllgę būtų geri patriotai, tai 
Ten dalyvavo darbininkų Į mes tėvai visų pirma turime 
klasės Žmoneliai ir mūsųltapti blaiviais. Gyvenimas

• dvasiški ja," kuri suteikė mums rodo, kad 90% vaikų, . ,
dadg gražių ir naudingų pa-[nemylinčių savo tėvų arba Įdirba mūsų ^didysis kalbi* [guldamas. 
tafemjuMiTodyniij, ptidW[i§tautėja, tai girtuoHii, Tašomosios L Ryt? profesorius keliasi
daiiia tuom mums drįsos, e-|yiį vaikai. Taigi visi tėvai,įkalbos kūrėjas ir tėvasd -e 949 išsivar-

; nergijos ir noro darbtibtis,|kuiie nori kad juos Vaikaill®0^ Jablonskis—Rygiš- ,-. v , išsiilsiu ateina ir 
| Bet kur-gi buvo mūši, jau-[senatvėje mylėti, ir, jiemįĮ1“’* J°uas, tikiuosi, jogvi-D’• j^, pasakė

• tarno atstovai 1 Ar jie jame [mirus, būtų geri patriotai, sai nedaug suklysiu pasa-[ n^įjįįtfįį įy X1 v
• dalyvavoi Tat pakalbėkime turi pirmiausiai, tapti lilai-aPle tal apsirengia, pavalgo pusry-

. apiejį. viais žmonėmis. /
7 v . . ' . |za tezmo, nes jo, profeso- . *’e . -z ••

. Msu J/niininias Į Dažnai žmogus, blaškomas kiaus, darbas yra labai tvlusralw , U:
... Kalbėdami apie jaunimą,^elj’ 0 ir ramus. Įstumiamas nrie stalo kur ir

mes jį vadiname tautos dažnai skun- PrOfesOrįus' Jablonskis — dirba, iki pieta iki 2-3 vai.
> du, tautos branduoliu. Kų J?nas SU žaTO RS ^ekįaįi, o

vasaryje atgimsta gkmta,[ . ’ »*•«> Mickevieiaus g-ve 12; Įfe, yai. . ABfe §į vakarie-
taip ateita tautat jautiesi aB£ohopo pergalėtib.|7edi^eh.;7le’.13 niauja, po vakarienės . kg
n stiprų dvasia ir kūnų « v^ves, ta-sktatd. Po. tų va-
milžiną — jaunimų. Kaipr ,, te; Viename iš tų nedidė- karo darbeliu kain nats. vairininkas—kapitonas valD^^^^^ kambarėlių yra pro£eso-lproįesorta9 vadina.. .......... ........................ ..............

■ tS ^f^ptois mėginimas bent dekretinėse gjweta-
išves tauta i tiesos kelia ne-|neaSarok’ bet rinitai’ kaik|mėlv ’’ aijsikroves i va iriau-1-™'™ <M0»Pw® ^etao3a mo šųlygosė neturėtų pasisekimo. Tat visai

'■ -AnM jta klaidžioti šu’iita-(k'ra'7™’dirbk, ko.vok su L. ’ a|ais j/ knygomis fTr“-• i. a r ’ • nesvyrlloįant Wa pašalinti mintis dėtis
; - S i^nSkesti tamSsaTO aMioIta&i^ia už stalo bSL ^T’ prie 'totagOT.' kuriose nėrajokio už-

7?^J® J-^yxh palinkimul Tikrai geriauu . b W«Jg tiirba. Bųts negaleda-; tikrinimo, kad. jos darbuosis pasiekti dar-
7 Ss negu.talM ^ «« net! P s i <la

sargyboje. .yra *!71.<S|miikratvti^svaigabi iimgo vls!J ^os. Tls' lafeiversti net naujo skaito-^taėti jam kantrybes
^das. Kad jaaunųias eiles y’b'ūpinęs, dėl jos susišielo-|mos knygos puslapio, proie-r'ūp dirbant! Atsiminkime

'y;;u^Hstojęs^ bet iš-te- ",. Visorius turi keletu pagelbi-R®;I®
. valių mil-Į^^ žygių* prielbut’ret^ to darb° Aptinku, kurie-jam padedagallnetuzsidėtiiruųsiim-

prazuskWn blta?sai ncin!tfęs “ "ie^ dirbti. Ji nuolat lanko keli p savo akinių!..
vėjimo. Skandink užm^l^ VarSU fcu|.io sekretoriai - studentai. | Mūsų kalba ir jos rėika-

_ JMLuĮĮ. QIUS» I v * t a .i - ’ięt 1*0^ ^SlVcX3^C£lX0ti
^iltadiėU^^aaerikos į3euai. Suk savu g>Į ^ro^esonusJ jvainų bgąhie?2JS dįhtuoja, jie užrašo.Isudrūpuięą.. Dažnai uusi-f
rimtai stato sau klausimą, I laivelį prie Blaivv-Pa^es^s’ :ne^1 J3afe Pael_ [Pereitais mokslo metais skundžia, užpyksta^ P^sl^ Į "valandėlė” dūk *vra "a-

ir tai?draugai, tavų starto“ Penkiese (Grigonytė, Ser.Uisteiigiį kaip rifikiantKįsintati tiek įyvta"
• vZm^i Tie nradė^o sta ltav? Paitaks,' pašieps, kadl.Tj1 risų laJkų, kai tik pa- Tlįėig.yS! A. Ytamulaiti^ sUišmokti savo gimtosios kai- L tiek, matyta tais nępa- 
^ti saVės -kad nateiutailP38^ Maivimnku; ls /^0S’13^ reiskis ir aš, rašantis:, šį bos. Erzina profesorių, wLtais mūsų tautai “luš-

. .■ l:. leA. ’ :* F , 1|mėgins tave atitraukti niio Sltlc .^vo vezl™ti;.', tai- straipsnelį). Profesorius, mūšų raštai pilni net tokta|ta„»> jr <‘Val.no’’ laikais 
^imųprie savęs. Bet kas|ta^ ki]niį’n()nj 4,^1 Itiuo jis ir nuvežamas. kur t<)kiuP bl-ldll dirbdamas, pe- klaidų, kurios kitur, WKtL ir dabn;toki idomfls lai- 

M-ii, >-~™“ ta? S? “'“ta~
J 1 mosfera! Aišta, kati pado-» i5tvpl'k sa™ pasiiyŽi- ^^^^^įrido net. tokį veikalą, kaip negalimas dalykas. “Ktow.savarankiškų gyvenimų.

Wla taėte.' i ini-ina «niP« tarose, nes vien per skaus-Į , „ _ ; , .: . - .. •. “Linksmai ir pnelmks-kituose kraštuose, sako . tirofešorius guli: nesilankys: W £ tini tais į garbę žmogus Pa^- a^ “iaT. ‘^“iro Ligoninėj, kur pr®W

i , L“ Ikal tmgas nuo. jų yxa. žmogusUref^įį saT0 “pasakėčių’ įgimtųjų kalbų stengias. ge-J v •darytų kad mųsų jammnasĮta’ [girtuoklis. Jam stoka ųiUttate; Dairašė ar ndi*Iriau išmokti. Tik mes “tin-| W8 daktarų (Vau-mno,
■ S So -kadliSfi • •K£P Pavasa£ie ^Uljos; suardė, purvais ap-U rėcenzijų (dėbkalbos da- ginta pančiai,” Mųja visai L

1S-S’ gitais sp^ drapste^ vardųišspausdintų “Lietu- nesirūpinam...” Rtpyksta, |
m& galima. W». liūs, prikelia žemę m lętap mg .ta idealų Kiek gražių vos Aiaftre pasibara.,. Bet fr vėl tuoj I
risti, Premmus P’a^Mge.- kaip gjriba ir krūmai žiedų-svajomų, ideealų nu4hus aižku> koks yra profe- atlyžtai vėl stengiasi kų I 
tam, kaip mųsij-vaikai prisipildo linksmų, girios Vyto, nukrito! Gal paklau- so1.ia„s darbas fe kiek rei-1hors rašyti apie kalbos da- I 
jaimnū&ą yM aūbtejumąs i^Įdaipįninkii, haip gėlelės ši, teoĮatt, kukią Tuiemmiiui -;“|Į
kokią tėvą vaikai daŽniaiMsklėidžia gardą ' aromatą, {griebtis, ką darjįi kad tap4^ <1 • L • TOV i * i 1% į j JUODOJ< (ptasĮais Mikšiais viršeliais)—*-
siąį ištaūteja. Visą pirma taip taip žmogiii, ‘mdėjusltį blaiviu? Glauskis Pri^|OillfciililGlll K fi’lŠllit DATTfillflII ' W(HXIŠ (prastas vįršelĮ^s)X^^ 
pažiūrėkime ai- mes patys|įlailreti,‘atsimamd pasatais.telaivimntaĮ, jie tart padės[1 * “ ”"'|į *E“M® (geresnės miųk^rivviršeMs)

•i DBžtria BIJOTO S ĄI. c Al NI v 7 If “

ku; S’|ęs\uarm, spirsMm į p stumią/ -7*^ m
priė josi lahkyk jos Sūstrip.’-lvnrmautida mastomi#’- U* attikimUš Su peiHldntinūi vku& tklutsį]
kimus; klausykis paskaitų, kuhin^a imigit .uid^ni ^knwty Į
referatij ir skaityk Blaivy-|1 " ' ■ UBTtrVię TRgKWa lįlKftgO?* . į
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Iš visų -darbimAkų draugijų nįudin- 

giausios yra profesinės darbininkių draugi* 
jos. ^uomyt kitos darbinMkų organizapiį- 
jos vienija įvairių pramonės Šakų 4ą¥bb$u* 
kus ir atstovauja visa darbininkų luomų,— 
profesinės darbininkų draugijos spiečia 
krūvon vienos pramonęs šakoū, vieno tik 
amato daihininkus, turi užduoties atstovam 
ti' ekonbhnniųs profesijos reikalus ir ko* 
votį dėl savo būvio pagerinimo. Tokios y- 
ra kalnakasto^iainierių, šaltakalvių, mu* 
rįiūnkų, plythuikų,: spaitėtųyininkų*i. tau-, 
gijos. Tos profesinės draugijos tūpįaasi 
daugiausia tolimesniu savo narių lavinimu, 
imdamosi gairių priemonių,' kaip tai? va- 
karimai kursai, Jpeėijalųi laikraščiai, kny
gos^. ■ Profesinis darbininkų iššilavinįmas 
eina tos pramonės Šakos naudai; taipgi ji 
liekal stipresnė varžytinėse šu ta pačia* pra
mones šaka kitame kraŠtė. Darbdayis, ne
galėdamas apgerti be išlavintų darbininkų, 
negali taip lengvai sumažinti darbininkams 
mokesčio / darbininkai gi priešingai, deltd 
kad darbdaris. jų reikalauja, gali pakelti 
sau mokestį, darant sukalba,, if 'pagerinti 
darbo sąlygas. Šiam tikslui‘įvykdinti. ats
kirti profesijų draugijos privalo sujungti 
viso krašto profesines draugijas į vieną 
sąjungą; tik tokiu susivienijimu profesinės 
draugijos įgyja galybės atisspirti prieš 
darbdavius, kurie taipgi viienijaėi į visos 
šalies sąjungą, net mėgina steigti pasauli
nes pramonininkų sąjungas.

Klaušiman, kokioms profesinėms drau
gijoms reikia 'skirti, pirmenybę, ar nėutra- 
lėms, ar įvairių krikščionių ..tikybų, ar ka
talikiškoms, galima duoti šitoks atsakymas : 
Bent dabartiniuose santikiuose be abejo 
neįaliM dėtis prie neufyaUų • profesinių 
\drtfu$iįtį; nors* jūs Vadinasi nėūtralėmisį i& 
tikrųjų jos nėra., tokios f jose' .dažniausią 
Viešpatauja dvasia priešinga tikybai; todėl 
jos netinka pataisyti darbininkų padėčiai. 
Tiesa, joms galima būtų įkvėpti krikščio
niškos dvasios, jeigu į jas. prisidėtų* dau
giau fikpičių kriBcionių darbininkų; bet

I

mirti, negu .tapti alkoholio7*7T -™- — imas Tanuose įsiaiKyu neri _
tikybosĮ^ j vis dirbdamas musų kai-Įpiestuko, pats, negalėdamas! •

tautos vadu, jis turi Wtt|stok i Blahuninkij eiles. l4™fmęS’ knygos puslapio, profe-Įte1!’ drebant! Atsiminkime

;; geležinę- valią — ‘
žinų. Be jos

. šęšėliai,’ ’ ’ teisingai sako lie
tuvių dainius :
Šiandien Amerikos lietuviąi|!v. , . -

lytais kitiems pasimokyti.
Profesorių jo bute atlan- ^tek, galėdamas savo jųll 

ko daugelis jo artimųjų ir S:llla menką sveikatų B|t 
draugų, tiek iš Kauno, tiek lr ?>a tireba - peržiūri vje-

Parčovskio ir kitą) lopo;

■>i
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tėvai esame blaivus. Gyve- 
, ąąnas rbdp, jp&Į. gįrtubk|iu 
I tęvą. VUilmi dažniausiai is* 
tmteja/nęinyli savo tėyelhi 
kalto. Dalykas savąimi ati
kus, nes tėvams giituok-

, v -•■
‘A. *•*

iš provincijos. Su; jais jis 
. v . . .,,, .. Ipasikalba, pasidalina įvai-

ĮDrofėsonus ką rašydamas.Įlais profesorius visą laiką|rĮąiū įspūdžiais. Kartais už- 
. Dažnai nusJ"|sįgne]£ejus prabėga ir viena

, „ . „___ _ ■ lankėme I ra’? kad mes, lietuviai, visai l IL^L^nfrRikfilhėti vr» kasfm°,.?a3ix},|pentaese (Grigonyte, Sfr.liK'sistengią kąįp rfflžiaiitLrisįmintj tiek išgyvena 
kadi;;1 ,tLk Pa? Treigys, A. Vaičiulaitis, Se- išmokti savo gimtosios kai- L tiek matyta tais nępa-
jier^? ls 1°/QS’.JIS *uri reiskis ir. aš,. rašantis šį bos. Erzina profesorių, kadLrasto musu tautai 4<Auš- 
ntiOF^^.?aT0 &11"|straipsnelį). .. Profesorius,Įmūšų raštąi pilni net ibkiųL^n įr ‘‘Varpo’’ laikais

-A

J

feliiivuš žmones* — tai pa- Isavę pergalėti, likti blaiviu. | ; 
šaulio didvyriai./ĄM jiems Tat, jei da n^ęM tilaivinin- 
padaryta dau^so^b^fį 
gerinimu, pervėršimį. jięnįš 
nebaisūs retežiai,/ nebaisūs 
kalėjimai* ‘JĮA -dhba-'' dėl 
žmonijos geroves *■* dėlide-’bės “Skyrią laikraštyje. |3go unisr BkOAr>tW ’ ;
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na savo priešatostpgasjpa- 
rašytą recenzija, galutinai 
ją parengdamas spaudai. Iš 
ligonines f rengiasi išeiti pu f S 
kokios savaites. *Ir šiemet, „ta 
šiais mokslo metais,. pinte- j| 
sorius ketina daug dirbti. W 
Netrukus, rodos, ketina 
įgirti mūšį laikraščius dėl w 
ją ne visai žmoniškos kai* 
bos. . . -.... .■JI

Linkėkime profesoriui dar 11 
ilgų ilgu metą!.. (“U A.^ ‘« 
.■*.. . . 'L~______  • " -«- -...-—' *S®

** k

*?

Grašio nemylėsi, šimto ne* 
turėsi. - j\ . .. . • ’ • . . J.

MALDAKNYGES
JtJdS&Š (prastais kietris viršeliais)';wl 

.. _ t « v*.. •* < k .k '><■£«MV
| v - - > 1 r iri ij'i Ii OI. i Xi n" I v h r T-1- u^——

J Jį l VV.M^V.V.VM ... 1111111 >111-JHL1 -

BALTOS (eelrioidos viršeliais, su kryželiu)^-itliI5 
^įsusužfekynms\;siųškite ūekapčlii antraSut 
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K Spalią .23—2L-25 įvyko < 
■tvalandn atlaidai. Per visas 
Mhris dienas ryte ir vakarais šv.

Jurgio bažnyčia buvo pilna 
^Kiąioniu.

Apart vietiniij kunigą kle^ 
^^Kbono V, Vilkutaičio - ir kun.
■ Kuiiavo/ buvo atvyko į pagel- 

hą sekanti kunigai: kum X
Hk Čižąąskas, kun. Misevičius iš 
^K.Detroit,> Mielu ir. kun. A. Ką- 

ruoškis iš Youkgstownf 0.
BL Svečiai kunigai pasakė gra- 
B| žilispamokslus;
BL Bažnytinis choras po vado- 

vyste mūz. J. Čižau sko žąve- 
■r. jaučiai giedojo mišparus. Bet, s. < •

kas- padarė didelį įspūdį, tai 
Bl. bernaičią choras (iš apie 78 
K nariu); už grotelią prie alto- 
B i'iaus giedojo psalmas pasida- 
Br lįnant šit, didžiuliu cliont prie 
jr’ vargoną.
K ?Geraširdžiai, parapijonai su- 
B Riete. $519.25 dėl .padengimo 
B atlaidą leštt;

» 4 #

Ę : Spaliu 28 dieną į^yko lau- 
E kiamas Mot. S-gos vakaras. 
E “ Teatras ir '•koncertas/’'
E Prograinui prasidėjus. Lie- 
E. Juvią Svetainė buvo tiek piį- 
E grūstą žmonią, kad ir stotiems 
E mažai vietos buvo. -
E- - Pirmoj- daly programo hu- 
R vq perstatyta dvieju veiksmą 
K -komedija “Nuo Degtinės.” 
E Veikalą parūpino ir išmokino 
E viena iš" mūsą žymiausią vei- 
Ę;.'.kfją Paulina Glugtidienė. Jį 
E taipgi vaidino Motinos rolę, 
E pagirtinai. Kiti dalyviai bu- 
t. vo: Pr. Sutkus, J. Moznraitis, 
B M. Skuodienė,, M. Pukeliene, 
E Ig-’ Visockis ir keli vaikučiai. 
E Koncertine dalį programo iš-
E pūdė Mot. Są-gos 26-tos kuo-
■ pos nesenai sutvertas choras. 
y po vadovyste Marijonos Či- 
f . žatiskiehės.
K Drąsiai galima šakyti, kad
\. šis choras padarė visam Cleve- 

j > landai didelį “sūrprizą.” Prie 
L. y choro priklauso apie 45 mote- 
t .J'ys. Pavvzdžiui. 67 metu-anr 

paus močiutė. Skuodienė su 
į ■.’ ^avo duktere (irgi jau močiu
te tė}, sudainavo duetą. Žiuo- 

nėms labai patiko,“ net keturis 
f ’ kartus buvo iššauktos. Taip- 
E* gi ir pp; P. Glugodienės, ir M. 
E MStolięnes . duetas išėjo gerai. 
E Jos irgi turėjo" pakartoti.
B. . Šis choras vra- mūsų koloni- Bk * **f jos nauja pažiba. Tik stebė- 
r lis. reikia,. kad tokiame trum- 
K’-. paine laike išmoko taip sutar-’ 
į tinai ir švelniai dainuoti, 
f'.’ Dainavo apie-5 dainas. Po 

kiekvienai lydėjo trukšmingi 
aplodismentai.. Kelias dainas 
turėjo pakartoti.

Tai vis triūsas mokytojos 
art M. Čižauskienes, kuriai 
Clevelando moteris yra labai 
dėkingos^ už pasišventimą la-_ 
viniiuiii. choro.
Choras, kad parodyt savo at
jautimą įteikė- mokytojai 1L 
Čižaushienei didelį ^‘kašiką’7 
gyvą gėliuY /

? Girdėti, kad nitą šio vakaro
• pelnp liko $107.19. Padėka 

prildauso komisijai: pp. Ghv 
godiencij Terešienei ir ^ime- 

.. nei; chorui ir vedėjai, kartu 

. ir Vakaro vedėjai p. O. Mikė- 
lichiėnei' ąž gražią prakalbą ir 

.programos tvarkymą; muz, J.-

hi,'«

o

i

t

i

•
. 5

Penktadienis, lapkričio 23d.,1928
> / ' ■

i,ii .11. ,!■ . . . . L ĮjĮigiiaR aar ■ U»|‘

kadi pusė įžangos tikiėtą išpir
ko vien svetimtaučiai. Visi 
labai žingeidauja išgirsti lie- 
tuviii dainą meliodijąs. Cho
ristai džtaągiasi ir sako: f<Ki- 
tą metą galėsim į visus išva
žiavimus važiuot ir dalyvauti 
programuose, nes biiūsim tur
tingi. Šiemet, buvome biėdhi 
ir tai dainavome LDS. apskri
čio, L. ‘ Vyčiu apskričio ir 
Loiyetfio parapijos gegužinėse. 
Malonu girdėti* kad choristai 
taip gražiai darbuojasi Tautai 
ii* Bažnyčiai. .

Dzūkelis

. j

čižauskuiy kuris prisidėjo kiek 
galėjo; taipgi ir Tisai Moterą 
S-goš 26-tai kuopai, kad ne
snaudžia, bet Įniks nuo laikšo 
rMuąnina mus savo gražiais 
parengimais. t

Beje, naujai sutvertas cho
ras taip užinteresavo svetim
taučius,. kad vietiniai laikra
ščiai patalpino paveikslus pen,- 
Idą seniausią nariu, kartu su 
choro vedėja Čižauskieno 
ir kuopos organizatore Ona 
Mikelichiene.

Valio Mot- $-gos 26 kuopa, 
daugiau tokią vakarą!

Biivęs

LDS. ir Moterą Sąjungos 
kuopos perstatė veikalą “ Ap
kalbos ir Meilė/’ parašytą Jo
no Tarvydo. Veikalas gražus 
ir labai žmonėms patiko. Sa
ko, kad dar tokio teatrėlio 
gražaus neinate. Vaidino šie: 
Juozas Paulauskas, ūkininkas

V.. Tamulionis, Ona, jo žmo
na—E. Kauneliėnė, Jonas, ją 
sūnus—A. Sabaliauskas, Kau
las, samdįhinkas — K. Nadzei- 
ka, Paulina,, samdininkė — T. 
Mikučiūnienė, Rože, samdinin
kė — O. Skirkevičieile, Bar
bora, kaimo laikraštis . E., 
Kipickienė, Magde, žinią gau
dytoja—A. Zautmvienė. Kai
mo jaunimą sudarė choro na
riai. Vadovavo vargoninkas 
E. Šlapelis.

Kėli vaidintojai pirmą’ kar
tą pasirodė scenoje ir gerai 
Vaidino. Ponia Skįrkevičene 
ir A. Sabahajuskąs turėjo sun
kiausias roles ir labai gerai 
atliko. Už tai, jiem kuopos 
labai dėkingos. Kiti vaidin
tą jai irgi gerai atliko. Publi
ką prijuokino vaidintojai. Ga
vo daug pagyrinuj ir vis dar 
gauna; kas priduoda noro ir 
toliau tęst darbą. Didžiausia 
padėka priklauso vadui varg. 
E. ^lapeliui, kuijs daug prisi
dėjo prie pastatymo šio veika;' 
lo.Taipgi ir kuri. Ig. Abromai
čiui, kuris, pertraukoj pasakė 
prakalbę!? ir garsino. Publi
kos buvo vidutiniai ir pelno 
kuopom liko. . v

Parapijos Reikalai
; Čia klebonauja kun. Ig. Ab

romaitis, kuris čia pradėjo 
parapijos reikalais labai rū
pintis. - Pertaiso kleboniją, 
kas atseis parapijai apie 8 ąr 
10 tūkstančią dolerią. Klebo
nas paprašę, kad žmonės pa
aukotą nors po $50, tai žmo
nėms nepatiko. Tur būt dėl
to kiti ir į bažnyčią neateina. 
Kiti, girdėjau, pas lenkus mu 
ėjo. Dabūr į lietuvią bažnyčią 
per pus mažįaii žmpniit ,aM- 

1 na, negu pirmiau ėjo klebo
naujant a. a. kun. DaniūnuL 
Lietuviams yra geda apleisti 
Šv. mišias arba eiti pas len
kus. Klebonas, nė nuo viena 
prievarta neatima, jei kas 
aukoja, *tai tat ačiū.; Reikėtą 
šią klaidą pataisyt. -

iš v. Kazimiero parapijos cho
ras, po .vadovyste varg. šlape
lio, rengia nepaprastą koncer
tą < šokius, 29 lapkričio, prie 
Main gatvės svetainėj* Dar 
pirmą -kartą kaip lietuvią pa
rapija gyvuoja, -galės išgirsti, 
jietuvią chorą 
svetimtaučiai,

18 d. lapkričio įvyko šv. 
Juozapo choro koncertas. Gai
la, kad .labaLjnažai buvo pu
blikos. Programą išpildė yyię^ 
tos šv; Juozapo bažnytinis 
choras, vadovaujant varg. R, 
Aiiioriui. Išpildė labai gerai. 
Dainavo p,* J. Narinkaife, L, 
Blavecldute ir J. Jurevičiūtė. 
Jie sudarė duetus ir solo. Pa

pėBs, šr. Kasimiero par. varg. jos; pasidarbavimu
iš M>H0> sadainavo kėletai''1“' •>-*’-««'»” 'is.Au 

dainelbj, karins publikai la- 
bai patiko. Taipgi seserys 
Verkauskaitės iš Nashua kai 
tikros lakštutes gražiai pa
linksmino publiką* Buvo ir 
svetinitaučįą daininką ir visi 
artistiškai atliko, žodžiu sa
kant, šio (kqncerto programas 
buvo turiningą^ įr buvo gaila, 
kad taip iąą^ąi žmonią atėjo 

pasiklausyti;, bežinau ka^ pu
bliką sulaikė nuo koncerto, ar 
blogas oras, ar kitokios prie
žastys. ■* Reporteris

J( i -i

. ‘ ' A*

Lapkričio 13 d “Darbinin
ko'” Nr* 87 Mpd Moterą Są
jungos Tonu? apskričio suva- 
žiavimo aprašymas. URąp” 
kad sesijos buvo laikomos len
ki) svetainėj. Netiesa, lenką, 
svetainės Čia nėra. Suvažiavi
mas įvyko Tinker svetainėj. 
Toliau “Rap.” rašo;: “ĮnėštĄ 
kad Conn. apskritys išreikštą

sirodė puikiai. P-nas A. Šia-, padėką, pJei M. Blažauskaitei

dėl Conn. apskričio.” Turėjp 
būti: įnešta padėkos žodis dėl 
57 kuopos Manchester, Conn* 
ir p-lei M. Blažauskaitei. (Pa- 
dėką už įąt Red.)* Rašo: 
“Padaipavo p-le Bočkiutė.” 
Turėjo būti: P-lė Baukiutė.

Ten buvęs

WESTVILLE. ILl.
I

>■

Nors mūsą kolonija maža, 
bet veikimo čia netrūksta. 
Klebonas veikia, parūpijony* 
veikia. Šiuo tarpu kleboną n- 
ja, jaunas kunigas S. Bartkus, 
:(X C. J.. Pastarasis pasišven
tusiai dirba, ir jo darbo vai? 
šiai žymūs. Beveik kas sek
madienio vakarais rengiame 
pasilinksminimūš, kurie pelno 
vis šiek tiek atneša, ir žmonės 
sau gražiai praleidžia laiką*♦ • - *
Tarp jauną, ir seną yra gražus 
sidanhiasC^

’ a • ■ •
\ . , - • - . . . * . •

Nesenai Mot. Rož. Dr-ja su
rengė vakarienę, kuri buvo ir 
smagi įir pelninga* .

■/. jaunimas, vyčiai, ilgi smar
kiai veikia. Be-savą pasi
linksminimą, atjaučią parapi
jos svarbą ir ją remia. Prieš 
Kalėdas pasiryžo sudaryti 
šimtinę ir paaukoti parapijai, 
šiam dalykui, lapkr. 25 d. L, 
Tyčią 85-tos kp. gabiausi lošė
jai statys. juokingą 3-ją veiks
mą komediją, “Nervai.” Ak
toriai deda visas pastangas 
kad ši komedija praviršytą vi
sas kits, 6 ką mūsiškiai pasi
ryžta, tai ir išpildo. Teatras 
įvyks lapkričio 25 d. šv. Petro 
ir Pdvilo svetainėj. Prasidės 
7 vai. vakare. “ Aš apeisiu”

' <

; ANTANAS VANAGAITIS IR JO VANAGUcTAI

į ’ JO INCH 75c. , . < .

! 26O6G [ GERKIM, GERKIM.
[ j. KAI, RAI, RATA-TAI. ■ . .’■ . . h. 1.
; 26067 | GRYBŲ RAUTI,
» j: POKERIS 51 ; .
} ' - KAUNO ORCHESTRA • ‘ .
j 26069 | Aš BERNIUKAS......................Antanas Vanagaitis 
t . | SUZANNA ...i.......... ....... ......... ....... .....  .Antąnas Vanagaitis

> 26072 Į UKVEI l ......... Antanas Vanagaitis Ir Juozas Olšauskas
į, j SENAS BERNAS..Antanas Vanagaitis,ir Juozas.Olšauską**
> 26073 | SAULELE RAUDOJNA Juozas Babrįyiėius, ,'Tenoraš
J .J Aš BLUU PASAKYT .;..... .Juozas BabraMčlus, Tenoras 
! 26076 | člR-VIRrVIR. .A. Vanagaitis ir jo V’anOga&aū; Comiė Trio
J . APYNĖLIS.-.Antanas Vanagaitis ir J, Olšauskas. Comic Dnet 
J 26064 Į AGOTA.

| MES GERI ŽEMAIČIAI.-
BARBORA.
KAD NĖR ALAUS.
ŠHARKIE, “Trys vyrukai susitarę. 
SENA JAUNYSTE. ‘

..........Antanas Vanagaitis- Baritonas 
. .Antanas Vanagaitis, Baritonas
. .Antanas Vanagaitis, Baritonas 
.Antanas Vanagaitis, Baritonas 
susitarę.” «\

26054
Z ’

26053 „•

j 26064 Į AGOTA .................. , ____
I - MES GERI ŽEMAIČIAI..L 1 *
[ 26054 Į Barbora' ....
Į I kad n£r alaus .....
Į . 26053 Į SHARKIS, “Trys vyrukai

' 10 COLIŲ 75c. ' . |
i 26970 J, DZŪKŲ KRAŠTAS Z.;..........Juozas Olšauskas, Baritonas (
[ j KUDLĮS  .......... ......Juozas Olšauskas, Baritonas J
r b KALĖDŲ GIESMES 4 (

j Rro'oklyno Mišras Kvartetai su Vargonų Aięomp^ <
į 26022 | SVEIKAS .TĘZAU GIMUSTS. Į
I | LINKSMA GIĖSMŲ MES UŽTRAUKSIM. . j
į ' 26023 j GUIr-šIANDIENĄ. (
į . f ATSISKUBINO BETLEJUN. ' / (
Į 26058 I GRAŽI ČIA GIRUŽE .........Tuozas Babravičnis, Tenoras I 

| ATSIGĖRIAU ARIELKYTES..... .J. Babravičius, Tenoras . ’ l . i ' J
L 2605.7. ŽYDELIS Iš VILKAVIŠKIO MIESTELIO... ..L Babravičius J 

.„.J. Babravičius j 
.jšijnkUR J 

Šimkus —

J. Babravičius/ Tenoras .'
. j . ' 1

{ PAS DARŽELI TRYS MERGELES 

26038 J JOSIU JOMARKELIN ...’....
| TEKA UPE PER BERŽYNĄ

• » b •

20039 Į NEPAGELBES, MERGUŽĖLE, GAILIOS AŠARELĄS šimto 
[ SĖDŽIU PO LANGELIU (Šimkus). , . .

K. Salionis, baritonas su orkestros akomp.

26024 į PAMYLĖJAU VAKAR. ' .
[ VAI VARGE, VARGE.. ' . s

Mišrus Kvartetas (Miveii Quartettęj *.

26020 I LIETUVA TEVYNfi MUSŲ... fc. .Operėtės^Ųbora Kvartetas 
.Operetės- Choro Kvartetas

*
.... .K. Sabonis, Baritonas 
... .K Sabonis, Baritonas

INCH75C.,.-
Kipras Petrauskas, Tenoras 

........ .. .Kipras 'Petrauskas; Tenoras

| TAUTIŠKOJI DAINA .

26024. Į PAMYLĖJAU VAKAR .. 
j VAI VARGE, VARGE .

... - ‘ . . 10
OI KAS SODAI-'... 
TRIS DZIENAS ....

- 26075

’b

«-

Iš RYTŲ SALELEŠ..;K. Kraučiinas.ir J. Oigauska< Dųet {
KAM SErEI ŽIRGEIJ ........... .‘..k. .Kraučiinas, TehoC i

PANEMUNES VALDAM .... A-....Ariųonlk^ Solę, Inst. - j
1 PLIKAS KAIP TILVIKAS, Two-Step Armonika Solo, Inatr. ( 

f8ii (inihoriŲ, kaip tai,. J

dainuojant ir 
nes girdėjau.

26077 1
■ f

’ 26078- 1
2 o

’ Rekordus OKEH-ODEON, gamina geriausių niU8U(ifl 
j Miko ir Kipro Petrausko, Babravičiaus, Butėno;, V&nųgUčlo., Men- i 
> kt'iiuniutės Įr daugelio kitų artistų, chorų, kvartetų. . . j
! Rekordus siunčiam J viską miestus . Amerikoj.' Perkant vli-S 6 . i 
Į rekordus, prlsiunčkim dykai. ; ’ . f ■ ’ . |
į Rekordus siunčiam Ir l. Lietuvę, Kiumdų,. Angliju, Argentljių, i 
| Rusi jų h- I kitas Salia; ’ Bet pirkėjus turi prisiusi ufc persiuntimų | 
r $1,25, t Knnadų ui $1.25 galima, prislųst 6 Iki 12 rekordų. . PL . < 
| nlgim gerinusia prislųst per Monėjr Orderį, kartu su užsakymu. ;

L GEO. MASILIONIS 1
I ' . . . • . • ■' ■ » . • ’ . • I

; 377 Broadivay, So. Boston, Mass. < 
I ’ ‘ . y J

I

CHESTER. PA.
« * ■ ***

/ „ yFLirT * - - -A4 r u; y u
Garsus mūšą baritonas, Anta

nas Banys, 4-tą lapkričio čia 
koncertavo. Ir kiek. man.yra 
žinoma, koncertas iš visą at
žvilgiu gerai pavyko. Kaip 
girdėjau, ir. pats gerb. Banys 
vra patenkintas rezultatais to 
koncerto ir dalyviai — klau
sytojai to koncerto. Nes Ba
nys kaipo puikus dainininkas 
yra žinomas ne tik tarp, lietu- 
vią, bet ir kitataučiu — senai 
jau jį vokfečįą spauda prami
nę: kunstmeisteriu—meno mis- 
tru.,

Kazys
• ✓

t
X.

. JAKIMAVIČIUS,. Jimas, Amerikon 
atvykęs prieš pasaulinį karų.' Nuo ka
ro pradžios Jokių Žinių Lietuvoje -gj’ 
vedantieji giminės neturi.

KAMINSKAS, (SmitU), Antanas, 
Ulnn kelių mėnesių mirė UonneeHcnt 
valstijoj h' paliko ten Atoki tokį 'tur
tą. Volionies įpėdinių arba giminių 
adresai KonanlaUJl nėra žinomi. Sa
vita buk gyvenanti Ptttston, Fa,, ♦ », 
kiti giminės •Lietuvoje', kur yni. itpfe 
demarkacijos Unijų. k

T.UKSYS, Eabnontns, prieš kuru gj4 
vonęs Wbltinsv.ilĮe,. Mass, Vėlinu p?r« 
'slkelęš j Detroitu ftV kur nors apie 
Detroitu, Mieli, valstijoje ir paskuti
niais laikais pasklydę gandai,kml jau 
esąs miręs — vienok .tikrų žinių, gt 
min^s neturi.

PALTANAVIČIUS, arba, PULTA'- 
NAVięiUŠ; Konstnntantas, Amerikon 
išvykęs prieš karų Ir gyvenęs Lnw« 
renco, Mass. ; mio U)26 m, jokių žinių 
giminės nebeturi,

SĮNKEVIMUs/iguas, Amerikon at
vykęs 1007 m. h’ gyvenęs New :Xorke 
ar kur tai apie Nmv Yorkų, dalyva
vęs pasauliniam kare, buvęs Francu* 
zijoj sužeistas Ir iš .kųrluoinenės* gi'l-- 
Žęs apsigyvenęs MUu’ttukee^ Wls. — 
jau kėli. metai kaip Žmona ir kiti gi
minės. gyyenanti Lietuvoje jokių Žinių 
neturi. ' ' x-;

DRULIS; AiitanM Męs Iš Tvarkiu 
kių Imimę, Garliavos vaisė,, . Ametb. 
Įcon. išvykęs 1904 ar 1905 m. "Kau
karo pradžioj vaikai jokių žinių iš jo 
mėta gavę. Labai susirūpinę.

šILAU^KIENfi, Antanina, gyvenusi 
kur nors Pennsyivnnia valstijoje bet 

. jau treti matui kaip nieko giminėms 
nerašanti žinios yra reikalingos 

■ brolio palikimus- dalinantis,
. SLABOŠEVIiūIAl, Antanas; Vaclo- 
; vas, Ir x Justinas; Amerikon Išvykę 
' prieš karų . ir g,wenęr Plttstone, Pa. 

valstybėje ir dirbę anglių kasyklose; 
'giminės jokių žinių apie ieškonmo 
sius neturi r yra labai susirūpinę jų 
likimu. ■ , ■ .

MJTKEVIČIUS, Edvardas, i Amo- 
rl'kų Išvykęs prieš didij| karų Ir gj’- 
venę? Hudson, New York. Ir kituose 
New Yorko valstijos miestuose. Savo 
Žmonai rašęs. į Mintauja bet. jai Lie- 
tuvon atvykus susirašinėjimas nutru
kęs ir dabar ji iŠ savo vyro jokių žt-. 
nių negaunanti,

ANDRIUŠKEVIČIUS, Vincas,' IŠ 
žlegždžių k., Pažaislio vaisė., Kaulio 
apski:i, Amerikon išvykęs 1911 m. Ir 
gyvenęs Bayonne, New .Tersey ir Tow-_ 
<ir City, Pennsylvania; jfo didžiojo 
karo jokių žinių iš jo giminės neturi.

, MIKULIS,. Zigmuntas-Leonas,. Ame
rikon išvykęs 1908 m. ir gyvenęs 
Peunsylvanijos valstybėje. Tėvai jokių 
Žinių apie jį. neturi ir yra labai susi
rūpinę jo. likimu.

RAČIAI, Antanas ir. Anelė, Amer.- 
kon išvyko iš Būdviečių k., Ketūrva- 
lakių- vaisė?, <Vilkaviškio apski*., ‘tuoj 
po Rusų-Japonų kutfo, gyvenę km- tat 
apie Baltimore arba pačiam BalĮtam*- 

- rėš mieste, žinios apie juos labai 
prašomos. ■ . ’

ANDRULIS, Pranas, Amerikon, iš
vykęs 1914 m. ir .gyvenęs EveretvIIIė, 
W. Virginia. .Tau du metai kaip žmo-. 
na. jokių žiųių apie .jį neturi. -

KALAšAUŠKAI, . Juozas ir Motie
jus, Amerikon, išvykę pirm apie 30 
m. Giminės žinių iš jų neturi.

KAMINSKAS, Jurgis, Amerikon 
' vykęs prieš. karų-. ir gyvenęs, o gal 
, .Ir tebegyvena, Buffalo ar kur. nors 

toj apylinkėje, Giminės apie jį žinių 
neturi. ' ".

ZOLTUKYNAS, (Zloty), Juozas, A 
merikon atvykęs prieš karų ir gyve
nęs ilgesnį Taikų Providenee, Rho.de 
Island; buk . tarnavęs kariuomenėje 
Ir iš ten negryžęs. Giminės, yra su- 
slruptnė jo Tikimu;.

Ieškomieji arba apie-, juos kų bors 
Žinantieji maloniai' prašomi atsiliepti 
'šiuo adresu: LITHUANIAN CONSUL- 
ATE GENERAL, 15 Purk Row, New 
York, N. Y.

Suvirš 20 Metu
JVOZAS P; MRKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

•t*’'’ ■

gi kompanija išdirblngja planus 
Bostone per 75 metus' suvirS. Ule* . . 
tuvis Ponas šarklunas daro specla- 

. I|. raginimų dėl lietuvių biznio. - '
AukSčiauslos ruSles Planai, Vik- 

’ trolai ir Radlos žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ru
gy k dėl katalogo. Pristatymas visur' 
idykai. Prieš pirksiant matyk Ponų 
Barkluffų. . . , .

Vose & Sons Piano Co,
1130 BOYLŠTON‘ ST. BOSTČN

VILNIAUS tIETUViy ATS- 
TOVĖS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS

f,

Vilniaus Lietuviu Kultu- . . 
riniu Draugiją, 'atstoves 
gerb. ponios Emilijos Vilei- • 
šiėnės prakalbą maršrutas 
Massachusetts valstijoj.

Lapkričio 25 d. Nashua, 
K H.

Lapkričio 27 d. Gardner. . 
Mass.; Sekretorijalas

1

J
> 1 -1

7 •

l

tat musų specialybS ir ilgų metų prato* ■ 
tiku. Darbas artistiškas. Kainos Žemos.

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

■■ /. ' . -''i,. _ ■

LIETUVIS ADVOKATAS

SNTHONY J, MIILER
406SLATERBUILDING 
Worcester, Massachusetts 

? PhonePark 5065
. . ■ • *

f ‘

DHICAGO, DL — Namą<bu- 
davojimo kontraktorius p. S 
’AįZolp, 834 West 33rd Street, 
sukvietė keletą gamtos tyrinė
toją pasitarti, kaip gėriau pri
sirengti pasaulinei parodai 
CTiicagoje 1933 mėtais.

Pi Zolp davė įnešimą, kad 
sužinojus kiek mes turime A- 
merįkoje išradėją. ir .kandida
tu į išradėjus,, kad būtą gali
ma sujungus jėgas išstatyti 
keletą geresnių išradimą pa
saulinėj parodoj, kad poo
džius pasauliui, jog lietuviai 
žengia dideliu šuoliu pirmyn. 
Taipgi svarbu būtą sužinoti 
kaip, didelis payilionaš mums 
bus reikalingas, kiek 16šą ga
li būti ir kaip jas sukelti.

Dabai hutą malonu išgirsti 
kitą išradėją nuomones tame 
reikale kaip galimą greičiau, 
nes laiko mažai; ' ■ .

Stanislovas Gasparaitis
. -. —— - v

Aiiklėjiiūaš tai pavyzdys
4. • > ‘ \

ii' meile, o ne kas kita.
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Ofiso tel.: Park 3491 
ADVOKATAI 

KARKUS IR ABODEELY 
725 Slater Building 
.Worcester, Mass. t

IGNASJPARKUS 
lOl SterlingiSt, Maple 4964 
MIČHAEL N. ABODEĖLY . 

‘ 71 Suffolk Street. Cedar 6771.

• t ' "'r-r-
Ofiso tel: Paris 2939 

advokatas 
PRANAS J. 6UBIYS 

(B0BBLIŠ) , 
638—640 Slater Bttildiiąf 

Worcester, Mass.
Namų tel; Cedar 1768-M

l
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBA 

Tz\I IŠRAŠYDINK JIEMS ’
GRAŽIAUSI VATKŲ LAIKRAŠTĮ .

“SAULUTĖ”
DaugybėpaveiksląlPasakos,.apsakymėliai, eilėraščiai 
juokai, fem vaiką teatrui* Zinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio.. Įvairumėlian Uždaviniai it 
pramogėles. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
& popieriaus,molio ir kitokį* LaikarŠČio kaina: metama . 
2 dol.# pusei mėtą 1 dėl. Eina 2 kartus per mėnesį 
Paveikslus piešia Kį amO*® ir kiti dailininkai. Bel
džia *‘PASAKOS’* B>vė, Redaktorius JU <

Vimas su^įpaŠHi ęinnėiamas veltuį -

* Adresas: ^SanliitėB” Administracija Jhttfomtkė
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' CHICAGO.ILL. ® '

i~^ai'|l Į i »1'J< M' ■ Į ĮliiitĮipi ii' 'U-l.Įin

LEIKAIJNGA VANEĮ.Ė: ;
ii prie namų darbo. Gera pro

ga kas nori gerus namus. Kreipkitės : 
31 AViltler Rd., RošbUry, Mm- TęL 
Roxbury 0902. . ‘ (JL. 30)

* -....... .  ,. r * *

ii

S. —
<

Jstijas ir galas net pasirodė, IProt. Rast — Ona Šiaulienė, | 
" , ” ' ] 443 Ė. 7th .St., S. Boston, Masi

I Fin. Bašt. — Bromslava Oiūhipnį
K L. I. S I 29 Goųld Stį \V* Rosbury, Masi 

, . ' I Iždininkė — Ona StaiŪĮŪtotėj'
kyklos fondą. . . Įšugriauti BąmW ■ Į ‘ f Visi ijJ&įięji, ‘jaunieji

įį- |uub 55iki kas antrų ųtamųiką Mekviųųtf
w a .a o. - - v- _a_.x w-i_x—-į m§nesi0> 7;3o vai. vakare, pa

7H MpK-r “Sūkutvš” vra oro nrip-l^1*^ P®'vl'5uluO3e wtaes« «s pas protokolą raStintas
h,.-" ’JVi. J1* °r<? ■prįe hefanOBe, visuomenėje.” (Pijus] laišku ar telefonu.
—merą aTHmr/i. Irtitn GiiTnaiilrzvI ' • •■'..! I ■ . »
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p BAŽNYČIOJE i

. Kitų * piOTadje&y> lapkyi* 
eiū 2G d., Šv. Petro liėtuVjij i

sijos? JįEKjjos tęsiąr Įvi* sa^ 
vaįti: pirma savaite mote- 
n*0s, antra vyramu.ijbą-' 
jas laikys Tėvai Marijonai 
iš Chieagos. .

Paimtina kiekvienam lie
timui pasinaudoti pinga ir 
išklausyti sv> \nisij> 'fč*

iĮįik'i I ui- I. .........t........ ...

DAm^lta PASPJNKS 

MINIMO VAKARAS

Lapkričio d. S.vaL W 
kare, parapijos svetainei^

’ <2, >Į Seventh St įvyks 
; Lietuviu Darbininkų. Sąjun

gos 1 kuopos šokiai.. .
—ršbka jauni, šokarsenį,—B 
• darbininkai nyri pašokti su 
jaunais ir senais?

. . yisieips bendrai bus links
miau, ir šokli; Ofestra 
rą ir jaunimo mylima*

Tad kviečiame visus ir vi
sas, jaunus ir senus į šiuos 
šokius. x •

Ė&iige.jai

SERGA MILIUS

: Mūsų, /spaustuves’ darbi
ninkas Petras Milius susir
go .pereitą sekmadieny ir 
dabar guli ligoninėje. Jis 
jau nuo senąi turėjo skau
dulį dešinės rankos delne. 
Gydėsi, bet vis nepavyko vį- 
sai išsigydyti.* Dieve duok, 
ka<J ąors; dabar, po šios ope< 
rąpjdš, išgytų.

. Jis dabar yfą^emvay 1Į- 
- ■ gonin^^Bostoiia^: • į ’ t *..

;"'-' ——• ’. —•.
KA^YS* KIŠKIS JAU . 

SUSTiPRĖJO P.

Kazys Kiškis, buvęs L. D, 
S, Gęntro Valdybos narys, 
įžymus mūsų, kolonijoj dar- 

... .buotojasp lankėsi mūsų, re
dakcijoj. Jis visai nebe tas 
Kiškis, kuris buvo prieš iš
važiavimą į Nęw Hampshire 
valstiją pas p. Molius pktai- 
šymui.sveikatos; Išvažiavo 

.nusiminęs ir susirūpinęs, o 
dabar atvažiavo linksmas ir 
stiprus. <Jis sako, kad begy
vendamas kalnuose pas pp. 
Molius paaugo 1 svarus.

Mes. džiaugiamės, kad p. 
Kiškis sustiprėjo ir laukia^

■ » y ,, . >, •

. ... _ _. ______ ._______ r_______
- ■■ s ' • ■___ - •>. ■

j ' WW?. V**1*8 ir Vfosuloą

mi<Hm f dmgijosmaM, ...KHigmrkiąi’ pu*(lobiai - įz • fermSk H*prašalina laivus, mJiVMiTopmontravM
D S irteoA S)5‘l ŽmWliu bUW jUtaU d*MS tri® at8kiruB džintr namus, tribbas ir vfe-f DaIOS VALDYBA

.JuMJtojii euese pasiaare Ui umKį.*a jį rentimo tad Šiandieni mokslilkdis talka4 P^eda keliautiĮp^t. ReitiBinkas — L. Syagidys, Ms .«■»» k«. PŠ«"visur n* visiems.' , į. ..'( ' .. ^jį'- in^lid į' valajida ' — Kazys’okm] . Ger^Lmstoi

■ Vi' KiŠMiti kft Įdvasins vądm: • greitumu T$Wlig/ tosję 1 Vaiąndą. . Srniį ^6^r0BaW> B^B6šton,Ma$ą Maro• .namai, ttyš k/aumv& k devy-
JuinKime p, jmskiuj. kom k v^ĮJuan viesulą ^keliavo nuopdinfokaą Vincas KaBfoV mosgreišiausia visai pasveM. fe. į W

r^KN^adieny ElJs DILE-1^ Strakiuįcūi ; ®uoj veidas pUjauįM^ buvo tiktas potvinys. Į- $r 7^ Bo$toąK Masg, ■Hlduodi? UŽ

pBKĮnADAĮfN # BVf» I- * _ ■ tt-***^ ^u.: -’<hawim 1 iri' • -r-'*®** * 1 ĮDrąugija laiko savo simirinkimuji $38,500, mešti $5,000* Savlniuktui su*LIS SUJUDIMAS JR. sutengti pm petpaą^ Bumai pąro4 Vakąrtj Indijoj viešnios Į į&s pirmų nedėldįenį kiėkvieno
. . ‘ Įva&arų. 1 - ■ Ws į .Jratrępu«ę vejas pu-jnuolat keliauja tuo,• paeiti pietų, pa4tC8‘ *L!^Sr5i*A ;■

Sekmadieny, lapkričio 25] Daugiausia darbo h svei-ta“- ' V įr Jį : - įkediu. Bet audros stipru- •*§*]« Sra »»•

d. įvyks taip vaJinamĄ|kaf0s padėjo prię surengj-|; ^Leijgvaą vBjelįs,, ketou4ma8mainosi, ir visos, vė-r f whi ifah m iy Uetfoy
Udouble wedding.,r * • Įmo p-Iė M. KilmoMutė. MiĮja nu'8 iki W'"lUyfiu į varliaus persikelia į šiaurius* mv taimttrttr >*.MM£įp®d«odavinbai S® tik8l$ufc . , 
r 1 vat poplėtv, šv. Petro Priklauso garbė už pasieta- landa ir galima jŽtei nuo Daugėta įersiketa į itoF Sįjff® f** }

lietuvūy feažnyčioje-’ priims bavtaQ. • •W1 ir medžiu šakužų neelšius kuomet daeiekįa _ M/ žioba, . |w» m
moterystės Sakramentą dvi į P-ita Karbauskui, sota- nuolat linguoja. Jame gtii-Mali Porto Kičo. Kadangi f 539E.7th.St., So. Boston,Masj »gj woi. i» »«««
musu darbuotoju poreles: p;ltams(ėms), Savickui, K.lma iškabinti leng^ y^av^J^Mos prasideda nuo veL t Jekphęnę South Boston 3552-fi JotaJ9Pr^ thjį 
Aleksandras Ivaška su p-le|Anibrozui, visai Antanėlių]' “Vidutinis vėjąa” pūSlalMtno .šilumos ant orinio vzl^toSpkt&bo^MSlį1'809, M?-ty“s GA«-Il:s- ~
OnaPivarifmaiteirp. Vin-šdmynai,K Baini^i, V.U13ib lSm^į vata- ^dta, ri^os pa^>( ^S^s^tonlto'8-. 
eas Valatka su p-le MarijaMedoniUb J-Kaujaliui ir 3o|dą, sukelia dulkęs,, mazosįvasarą ;ir rudenį. , BortoL? noderniškals į-
Pivariūnąite. įdukterei, Marytei ir Jokū-Įšakos sujudintos ir povaliaiĮBico nei sykį per poreitusį »Broadww

Vadinai ^kmfldtonv nhilbB Mčiū^^ . ‘ TlO mėtU nepasirodė viesulą A. Naudžiūnas,
vacunasi, semnaaieny, am i I Į 885 Broadway; $o* Boston, Mas$IMe Ai.

poros sueis į giminystę, nešry^ams tariame nuoširditĮ išvieziag yejafr keliaujai birželio inen., tik Y*ena tvarkdarys — J.Zaiki3, . Į Ekstra Bargeųas .. ..
n-lės Pivariflnaitės vra se- l^^’ | nuo 19’lki 24 ĮHylilį. į Valan-rba dvi liepos męn., dažniau-1 7 Winfięld St., S.*Boston, Mass. Igp, Bostone 5 šeimynų .ir vlena krnu-
serys. , - Į Ačiū ir p-nei E. Vileišie-dą irmažimedtauiflulaBe-]sia rugpiūfiio, rugsėjo, ir:

3val. popietų, parapijos"“’ Vilniauslietuvių jga-lliais pradeda linguoti. AntjspaHų mėn. - nerio!2-iįvatadąpo•
svetainėje j^ks jungtarių žinntes is Oku-Į vandenio pagimdo, mažiai y61iausja riesula prasidė- g'.Sevm1* W is jaoooStatym vi xan-

pokilis. ]puotos Lietuvos, Mnui, jo Vakai-tj Indijoj. Persi ] '''.;’ ~ | Dvieju geimynų Namas Su -
Taigi sekmadieny tikrai .,APS“1f.s^a“,e’ kad Pa’| Įkėlė į Lesser Ąntoles. Vė-LiETŲV. DUKTERŲDRJOS Krautuve : ..

bu aSųSaS pa^ Virgin Is- 4(JL0MlWProW^
«gramoje, vaU)Sb^ -

mmoŽa nesS ;daly-]sta vųjų. ^el^fo lrJ‘4jau buvo San'Juan’e. L'ž- Rrml,ūtte_ Jievg MarkoienS, “XS bZX Farma ' '
versmo mena,.nes pp..lvas |vui trūksta. įlefono1 vielos pradeda svil- . Vnūcb‘Florida ir kelia-1 625 E. Sth St, S. Boston, Mas»> Eąst Bridgewąter Farma,ka tr Valatka, yrą stambūs Peino Mk0 $100- su dide- panti. Greitumas yra nuofe • Jįįfet&J
muši, organizacijų kauptt> perfnotfp^- 25 iki® mylių. - Ip^ labt* *** bSe>

kp .p™*., .p..trp,g sassEu 

Š ? «-kp- ‘“"Vk“*t-i-E &, 

Abu darbštus, pasąsventę ir] tarkuoti, kad padidinus mė-Įiima greitai-vahščibti. Sali]— 
visų mylimi nariai. b - * * * 1 • 1

P-lės Pivariūnaitės, nęse-į 
nai atvykusios iš Lietuvos,]

v

i

paWbuoti]
tep.t I TAS . . ^iaTtriob^. ' zS Upatav^ ^ip^irsu.

Linkiu. sveikiems sulaukti Į Pereitą sekmadieny įvyko] - „ < . Įstiprėtųpavieniuosežmonėse
tos linksmios, jei ne links-Lnndnrwpin krtnnArhta tlai-l 1 ' ' - 'minusios, gyvenime dienos. Z,” Sj Andrieu!^-

/ ^įvorktae. Jos balsas gem|^kcsb "'i^Įs-S.) • . .

SHARKĖK LAVINA F '• talpemi J .
>*7w«w» nsr ugi neblogiausia dainavo. F-1 .
GAGNONĄ DeL Įžniomij buvo mažai, ir san-l -, s. . .... ,. , . •,

KUMŠTYNIŲUrfeSiį finansiniai n^ei4aaS - u’.ltraukl9

Jack Sliarkey, musą įžy-|nė.
mus. kumštininkas, kuris 
siekia čampionato,^ dabar 
gelbsti prisirengti prie kum- T Kęsk nelaimę, kad galę- 
štyniu Jaek’ui Gagnonui iš į um pakęsti laimę,—Seneka. 
įfew Będford, kuris pęnkta-j 
dįeny, Mechanics puildinge' 
kūmšeiuosis .su O’Kelley, 
sunkiojo svorio čampijonu i 
iš Airijos. . ' ■

FLAT NUMAZGOJANTIS SIENOMS PENTAS 
LAPKRIČIO 122—23—24

Viršminėtoiniš' dienomis l>-15 Jiryee iš 3tamų pekeraci- 
. jos Skyriaus Keystone Varmsli Kompanijos, bus šioj 

; krautuvėj šluodama patarimus, kaip vartoti įvairias spaL 
! vąs dėl ištaisypio kambąriu. Ji taipogi jodys kęstume-7 
: Tiarns kaip ^auti geriausią nauda iš smulkhi dekoracijos 
■ Droblemų. ' ’ <.

. Jeigu turi speciali klausimą,J ateik pas mūs ir p-Įė 
Joyceąiagelbėsjums . . - v.

jSoątl Boštęii
į t-

884 West Broadvvay,

Supply Compmy
• » *

' SouthBoston, Mass*

[dulkės, karais* net. nuplėŠią j^ i : 
liąpUs, ir išpučia juos šimtus | \
pėdu į ĄUgsft* į ^ariuisr W-į- 
| kurys Užpuola labai mažą I 
dalį ir įtraukia sunkius i 
^daiktus iįiSa juos-iššuka- išj 
viętij; ’ I

* l • 1:

į /‘Pražūtingą veją’* vadi-] 
Ina cykionū. \ Čykionas yra Į 
vėjo. cirlpiląyiŠka susieiną, I 

Jkuri Užpuola didelę dalį že4
- STANLEY WET VFASttfe®-* kari»is,net I>QOO myj 

: V"1^VNp®y .•• ’■ ■■ 1]“U- '■ ■ f./ _ į
, Š* JARU§Ę, jšmnkas || d \ • • T K.*v, 1

^wki veju ęirkulanska
Tel. 8. B. 2923 , jįsistema, ypatingai Atlantiko l 

Balti Mbhriatkrip sniegas L. įjai.ibbean teopikft0se "iri 

met kaip naujos, Vienas pa- ||puš-trOĮ»kuose, kuri uzpuo- 
bandymas pertikrins juš apie |ha didelę dalį žemės ir kuri 

toli tatauja yra 7- 
rų 6bc., niažiaur-4c. už svają* Į dinama^ Imsik audra arba 
Visi paprasti balti ^aibiniai II viesulą, Paprastai keliaują 

t M i Wandų, kad

gal šlapb gatavi dėl prūsini- llliors VISUS vėjus* 75 mylių. į 
ma ir tt. ' HvalMdą greitumo vadina

. Patarnavimas tokis gaspadi-Ii, *•“ -
nėms labai apfiįmpkantis, l^- |j didelė audra. 1 » .
u fclra lUųdtv, kuri iSMtikmo PaftS

Seredomis ir ketvergais 20 Į| J$ICQ ir il< ‘ “ ““
svarų . jot daugiau kaip 
20 svarų-4c. už svarų*

'gilote MOrM#. į

Pailgumas taip vadinamą 
7^1 Vakaru Indijos audrą, pra-į 

į'i ,.;ji '"Ri-it neša- National Geographie’ 

K J. KALINAUSKAS F<«W> pw*«i snto^

Bortono •.. 1» Afrikos pa&rfejsio. Gal
320-321 texchange B14& | prasideikų kaip uwos oho 

$Wę .Steėfefi Bbjtrn l sroves liet su temperatūros
Telephonę Hukbard 839,6 a L • t ■ *

V^k*w.k8ubątomis ■_•„

Soutn Boąton ofįse: 
46tk£.

' Gyvenimoy»ta 4 h, .ir- ■ 
i 33 Bosemont JStręet j

Dorcheėtet. . i
Telephonej Talbot 2878 ’j

llir oppeŲūainotds pasįgpęi- 
lltha pakol tampa viesulą į- 
JltraukdamoB orą taip' kaip į-

ai *'■ *.
j Žiūrintį tą viesulą,žino- 
IĮms negali tiketi> kftį ištikę 
ų ro tar viesulą* Jis tik uratu

ĮšV. KAZIMIERO R.K. D-JOS 
. 1 VALDYBOS ANTRASAI 

-.J Pirmininkas — Jonas Jaroša, 
| 225 L Št, So. Boston,. Mass.'' ’ 
| yice-Pirmininl^asrT-J. Grubinskas, 
J 24 Prescott St., Reaiville, Mass. 
ĮProt. Rašt. -? V. Mickevičiuš, 
Ii 405 3rd Sb, So. Boston,. Mass. 
įFih. Raštininkas -—'M,'.Šeikfeį 
j: 366 Brdadway; So. Boston, Mass. 
į Iždininkas'— V, Balutis’ 
j. 3d Įiercęr St., S. Bostoiij Mass. 

’ [Maršalka — P. Laueka, 
| 393 Pifth St., So. Boston, Mass. 
I Draugija laiko susirinkimus kas 

;1 antrą nedeldienį kiekvieno mč- 
[. nėšio, po num. 492• X Seventh 
Į St,, parapijos salėfa* Septinta 
į Gatvė, .'South. Boston, Mass-

P, L. K. KEISTUČIO 9R-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas..*=-• Mot. Versiaekas,' 
' 89r^ M 5th'St.» S. Ro'ston, Mass. 

Vię^PJbm. — Pov.,Kuka, 
$5 tC St, So. Boston, Mass. J 

Prot Ant. Maeęjūnas, :
? 450 E. 7th St, S. Boston, Masą. 
Fin, Rašt — Pranas Tuleikis, 

10!) Bowen St,* S; Boston, Mass. 
Iždininkas — Andrius Zalkckas 

150 U St, South Boston, Mas«. 
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
906 E. Broachvay, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas 'antrą nedeldlenį kiekvieno 
menesio Lietuvių Salėj, kertė 

, E jr Silvet gat, Šb. Bąstoiu 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Atei- 

. - darni susirinkirnan prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie m5sų draugijos. * .

-s 
$ū šilumą ir ląta įi^i. iū-

formą^jų jqt«4pkiW "Milą. 
ko^Adn^iirtradjmm *‘ •• -s •%’.. • . .

“ ’■ A-. ; ' j
į • ’ •.a •. \ • • .*r.c» i i

Garąjžiaus Telefonas 1 Sttibtm.'Telefonus.
So. Boston 1463-J Į

L;., .J’Ą.RO^t AUŠO SKR.VI0J8,

Parduodam imti jus’' Studebakepįus ir įrsHąiąs? Taipgi tMsom 
visokių padirbimo automobilius ir narvėlam nuo kęlio sugedu

sius dienyr naktį, i Užlaikėm Gulf ir SwljĮir gaadlini.
4JA Old Cfokmy Avenue, . v South Bo«to»,

3TIK Į$L'ĘI3<A.

Kaina 75c, ,

/■' .?'* J™

PWO SOLO 
a choice 

collectionofihs mosi 
popiilar Lithuanian 
pfcces *■ * * * * *

• ► M »(• . MA • . • ’ »

Tel.S. B. 1751. ‘ ‘

JONASS.MĖŠUS 
^WHOĘ) 

280 Broądway, So. Boston 
AiidriludŽiu visokias nuosavybes • 
Irakas tik reikalinga. Taipgi 
parduoti ame anglis ir Išrendavo- 

. jame kambarius. . .
s:n. i'; i..u ,, —

Narnas turi visus Įtaisymus: viinloa, 
elektra, Šilumos pečių. Parsiduoda " 
$10,000, Savininkas. sutinku ihninyti \ 
ant namo mieste. Matykite TUINYLA.

DorchieSter
Pulkus namas su visokiais Įtaisymais 
ir giluma. Parsiduoda už $0,800., In- 
mokėti $3,500/ Matykite RUSELL 
KINO. .• . • _

Mortgičiai
Beiklalaujant MęrtglČiij iŠ banku arba 
atskirų 'ypa.tų niusij ofisas aprūpina1 " . 
pirmais iy antrais mortglčlals. ’
kitė Thomas McCORMICK, \

Dorchester
3 Šeimyną 20 kambarių su visais įtai-’ ‘ 
symaisį atskiri trys šildomi (stėatm). 
pečiui, parsiduoda labai pigiai; tik už 
$8,800. Ilendų. f menefeį $124. įnešti ’ 
$1,500. Matykite S. JOKUBAIJSKAS.’

Mėsos Krautuvė
puikus mūrinis namas 8 šeimynų su ’ 
įtaisymais ir garadžials, be to mėsos . 
krautuvė. Geroj vietoj South Bostone. 
Išmainys arba parduos pigiai. Matyki* . 
te F. SILUK. . • * .

• South. Boston’e
Vienos šeimynos namas 7 kambarių 
prie Tbomas Vark. Geriausias pirki- 
mas. Parsiduoda už $5,300. Iumokėti 
$1,000. Matykite DeLUKAS. .. \

Geriausią Proga Bostone
Aš turiu, dėl asmens norinčio gerų ir 
nuo šėtrai išdirbtų saldainių biznį su 
pirmos klesos prietaisais, kaip tat: 
ice-cream £r candy dirbamoms maži* 
noms ir grašiais flxtures su 3 Storais, 
6 kambarių namu ir* 2 automobilių . 
garudžiuin,; tirštai, apgyvento! vietoj, 
prie gatvekar’ių, bažnyčių ir mokyklų;: 
Savininkas būdamas senas nori iš blz- • 
nio visiškai, išeiti, todėl parduoda iiM 
$2G,bOO, tik $4,000 įnešti ir duos leng
vas išlygas* B. B. STEPAN. .

Biznis .Ir Namai
Arti Bostono, ant Main dviejų gatvių 
3 šeimynų namai su visais įtaisais, di
delė krautuvė-šų soda iountain Ir . 
iče-cream parTor, saldainių ir mažų, 
grocėrių, taipgi 4 karų .garadžius ir' 
18,000 pėdų žemės (beveik, pusė ake- 
ddoj su puikiu sodu: daugybė.įvairių. i 
vaisinių medžių. I.abai geraš kva
pas dėl gųsolįno stotįeė. Savininkių 
apleidžia šių Šalį ir todėl, namusHjtt 
visų bizniu parduos už $15,500 vertas 
$25,000:; Matyk B. B. STEFAI/.

Dorchester—Prie Uphams 
-K&niei?

3-jų Šeimynų namas po G—7—7 kam
barius su visais moderniškais improve. 
mbntais,, utMkirl ‘šuto vandens, žitoy- 
turai' (bot \vater-heaters), užpakali- ' . 
niki ptazfti. Rendų neša $124 į 
sj. Prekė $8,800* įnešti tik $2,000. . 
Pirmo mortgičiaus yra $4,000 Savlngs 
Rankoj. Nepaprastai getas pirkinys 
dėl darbininko^ žmogaus. A. IVAŠKA. ' 

•’ jusittTąĮbOft' *' *. 
Atliekam' greitai tdiBmgąi. Ap* 
draudži.am namus, biznius, rakau* .• 
dus' • (fttrnitųre),, automobilius, 
stiklus ir nuo kitokią nelaimių: 
susižeidmo, ligos ir smarkios.

Angliai
Ateina žiema, teikęs anglių, pali> 
kitę orderį jas mus, nes mes tuk 
rime vkmkbj: didelių it mažų, pi* 
gių ir brangesnių..

LITHUANIJLn AG
545 Bmdway, South Boatoa. 
į XS8T

-Uf-r-mi r.'- - ■ ------- “ ■■■■;■■ - -------- '-------- .
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«UNK8 VOKIEČIŲ KARIUO- 
' MENEJE ?

Jau šenai vokiečių ka
riuomenė pradėjo naudotis 
šunimis įvairiems reikalams* 
Didžiojo karu pabaigoje vo-. 
kiečių- kąriuomenėje t buvo 
20,000 šunų. Jie buvo nau
dojami kautynių lauke ry
šių, sanitarijos ir transpor
to (lengviems kroviniaibš) 
tarnyboms,*o užfronty ir po
licijos tarnybai.

Per karą įgytoji prakti
ka, šunų naudojimo kauty
nių lauke,, dabar pritaikin
ta tam, kad kuo plačiau 
naudotis šunimi^ 'kariuome
nės reikalams ir, antrą — 
padidinti šunų įgautus ga
bumus. Dabar šiines išmo- 

jj-ko taipr-kačLjie Jie tik .ne
šioja pradeŠįmus bei įsaky
mus, bet tam tikrose kro
vose perneša pašto karve- 
įius, maistą; šovinius ir net 
savarankiškai nutiesia tele
fono liniją 500 metrų ilgu-

• m o -. • . . _
Šunims dresiruoti ir veis

ti ' yrą įsteigtas tam. tikras 
. centi’alinis punktas. Čia 
taip pat mokosi dresiravimo

7

i

S- • ’

• C

C.

T

Tel. So. Boston 8520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY Su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. bu LLB.

•*D ar bln Inko’*. Nam e-
, (antros lubos).
366 Broadway, So. Bostoi 

Revidenclja
B05 Harvard St,. Cambrldge, Mass. 

5JėL. Unlversity. 1463—J.
' ......—R

S Uberty 7296. ■ . < *

I GEORGE H. SHIELDSIi
| ADVOKATAS ; į.

; 1611-812 014 Soutli Btuldii^ i r 
5 294 Wasiiinvtori Street •! •
X Boston,Mass. JĮ 
ivąiandos* 9 A. M. iki 5:30 P- M. < Į
1 GYVENIMO VIETA <•
f 37 GorįamAve., BrooMine |

, X Telephone Regent 6568

' * 4

būdų komandiruoti iŠ ka
riuomenės dalių kariai. 
Kursas trunka 12 savaičių. 
Kiekvienoje divizijoje yra 
atskira: mokykla, kurioje 
dresiruojami šunes ryšių 
tamybau IŠ Šių mokyklų 
šunes siunčiami į dalys, tiTi- 
kumams papildyti* Dabar
tiniu laiku kiekvienas pės
tininkų pulkas turi po 21 
dresiruotus Šunis, o kiekvie
nas kavnlėrijos pulkas turi 
po 12 tokių šunų. “Karys

i A ' ■ *

PASTIPĘS KATINAS i -
LAŠINIAIS PAVIRTO

Nesenai vienai pasiturin
čiai Šeimai Paryžiuje teko 
tokios nesmagios istorijos 
susilaukti, Pastipo vienin
telis ir numylėtasai katinas. 
Kaime? tokiais^atvejais pu- 
prasta išvada, bet didmiesty 
didelis keblumas ir daug iš
laidų* Kilo rimtas klausi
mas, kur dėti pastipusį ka
tiną.

. į gatvę negaU. išmesti, 
krosnies nėra, kurioj galė
tum sudeginti. Tiesą, yra 
Paryžiuje katėms kapai,, 
bet reikią kelias dešimtis 
frankų 1 už z' ’* 4
mokėti; Kaip pagaliau sti- 
pena nusikratyti? Žmona 
pasiūlė .vyrui įypdoti kati
ną į laikraščius ir įmesti u- 
pėn. Vyras atsisakė, teisin
damasis, kad vis tiek metant 
kas nors pamatys ir ko ge
ro įtars padarius baisų nu
sikaltimą. Dgai svarstę, kur 
dėti katiną, priėjo išvadą, 
kad patogiausia bus jį tram
vajuje “pamiršti.” Važiuos 
ja vyras su žmona ir katiną 
į ryšulį įvynioję veža. Kiek 
pavažiavę išlipo ir skuba 
eiti, džiaugdamiesi naštą 
nusikratę, bet tuoj’ paveja 
mandagus’ vyrukas įr įtei
kia įkyrų ryšulį. Veidu 
šypsosi porelė, o širdy vel
niop siunčia patarnavusį' 
vyruką^ Pasiėmę ryšulį vėl 
važiuoja tramvajum vėl

PRANEŠIMAS

Šiuomi prane.šu Lr R. K. S. 
A. ex-kuopą raštininkams, ku- 
riems pasiunčiau mano laikro
dėlio tikietą, meldžiu man. tuo- 
jaus juos sugrąžinti. Padėko- 
nčš Dienoje, lapkričio .29 cl., 
bua trąukimas> Tariu širdin- 
garačiūV trems, kurie p&idavį- 
nėja1 it r ;jaū senai priMunte 
man. pinigus ir' likusius tikiei 
tuš. Bet didelė dalis nusiduo
danesą gavę ir sau ramiai ty
li. Tad dar kartą meldžiu man 
sugrąžyti. ’i i-'
. Taipgi pranešu kad Ex-Bos- 

tono Aps. suvažiavimas įvyks 
lapkn 25 d., .So. Boston, Mass. 
Idetuvių. šv* Petro ir Povylo 
pobažnytįnėjė salėje, 1 vai, pp 
pietų.. Labai svarbus reikalas. 
Visos ex-kuopos privalo daly
vauti. \

r___ Jk-Eašts Viėr^itis
104 Steriing St,
AVoreester, Mass.

PROADWAY THEATRE
< į Broadvay ir f Sttaet

į| OKlt ATRĖ^y 
ŠĮ rjiekrtaoiš '.
j! BBMN FO8TBR ,
T “SWEET SDCTEEN” j
11 Penki aktai vodevilio. .Vėliau-, J 
! | stos žlnio»—komedijos. Grantai 
; į land Racė’a SportUght, ]

| Pirmudlėny, Antrad. ftrežiad.' 
h Lapkričio 21R-27—2» !
U GEORGE BANCROI^T į i

“TKE DOGKS OK NEW S 
Y0RK" |

? penki Dideli Aktui Kiekvienu 8 
B Pirmadienio Vakari}. 2
| ja\jqviline LOGAN l | 
| “NOTHING TO WEAR”!.| 

H Vėliausios žinios—Koinedljos — j g 
Pasakos—Chitik Meeliatfa Dlde- ©

O dėlto Futbolo Momentas,
(J; ............
jį Ketv., Penktad.iršeštadieny & 
j j Lapkų, 2ė—SOį Gruodžio 1 ! ' 
| BiLLlia DOVIU J. j
| “THE NIGHT WATCHP ;

Ketvirtadienio Vakare Penki t ] 
© Dideli Aktai '

g- šėStadleny po plętą lt 
® vakare . ,
i- DovanoslDo vanos I Dovanosi 
i“ ' - ■ «

. VAISTAS NUO NUTU
KIMO

palieką katiną _įr vėl pasi- 
kartoja tas pąts. Dar kar
tą važiuoja ir dar kartą- Japonijos moterys niekad 
žmonės. pastebi;. kad ryšulį 
paliko. Nusiminusi porelėj 
kad nesiseka ryšulį pamirš
ti, parėji pėsčia namo ap- 

. . . _ z svarstyti, ką daryti su ka-
(ipalaidojimą” tinu. Ilgai galvoję ir nie

ko nesugalvoję nusiminimo 
pilnęm akim, pažiūri į tyšu- 
lį ir nustemba,, kad' jis ne
toks. Katinas buvo įvynio
ta^ į rusiškais laikraščius, o 
čia prancūziški. Tikrina, 
Išvynioję nustemba. Vietoj, 
katino gerų lašinki "6 klgr. 
Nudžiugo šeimynėle tokiu 
bizniu, bet kiek nusivils ta
sai prancūzas,, kuris vietoj 
pirktų lašinių pai-sivėžęs ras 
pastipusį katiną. Prancūzai 
lašiniai* didelis dalykas. Jie 
vai’tojąmi tik 4 ypatingais 
atsitikimais, didelei. Šeimos 
šventei esant. .

A. J. KUPSTIS
332 WEST BKOADWAY

READ E S TATE • 
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuve ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy- 

; uos virš krautuvės po 4 kamba- 
* rius. Namas visai naujai pertai

sytas. Kaina $6,500.
Triją  ̂šeimyną medinis namas 

44-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $^500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 .akerius 
žemės, kur yra galima laikyti kar
ves., ' .

Geras biznio kampas City Point. 
ŠėŠią Šeimyną mūriniai namai 

f . bekerne ir krautuve. Labai geroj 
fkaipo biznuiT taip ir gyvenimui 

vietoj. Kaina $25,000. Sutiktą 
, mainyti ant neblogo dviejų šei

myną namo.
|į. Vienos šeimynos, šešią kamba- 
R ’ rią namas, elektrai, maudyne/ šil- 
K • ' tas vanduo. Įneštikeikia tik $400. 
|r; ‘Kainu $2,400, lengvos išlygos.
? Dorcliester

Triją šeimyną mediniai namai su 
į. visais įtaisymais. Kaina $10,500. 
. South Bostone
L Grosernė ir^Bučernė. $enai išjdirjz-
į tas biznis. Įeigą daro nuo'$700
į . iki $80Q į savaitę. Kreipkitės tuo ė 
K jau. Kaina $3,900.
K’ ‘ t JAU IŠJO 1$ SPAUDOS
f . Naujas Mėnesinis žurnalas

./‘TAlPINYlĮkAS” . ■,* -
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate, Apdraudą, 

^Mbrgediiui ir kitus nejudinamo turto reikalus. Pilnas įdomią ir 
, įvairią pariskaitymąi Reikalaukite tuojaruųmano ofise, iš toliau 

s «ąskit 5 centtjjB paštaŽenklią, persiuntimui. -......

o
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SOOTH BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1662—1373 

North Woburn, Mass.
Devynią kambarią jnedinis Va
rnas, tik 10 metą senumo galima 
vartoti vienai arba dviem šeimy-

ŠIS TAS APIE METEORUS*
. Nevienas mūsų esame ma- 

tę krintančias žvaigždes. 
Senovės žmonės, manė, kad 
kiekvienas žmogus turi sa
vo žvaigždelę ir prieš mir
tį ta žvaigždele krintanti. 
Šitos krintančios žvaigždės 
yra vadinamos moksle me-

■»c

teorais. Jie atsiranda -maž
daug šiaip:

Nuo kurios nors žvaįgž-
n?®» s? nutruksią gabalėlis že-riant šilumą, ir 4,000 pėdą žemes,.
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
inešti reikia apie $800, lengvos 
išlygos.,

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA
KIEKVIENAM INSURANCE
Insiūrinu ir ant Išm6kESŪXO

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

Parūpimi pinigus delei morgi- 
čią ant namą ir f armą, Bostone ir 
jo apielinkese.

Jeigu turite pinigą, kuriuos ga- 
lėtumėte* paskolinti, gaudami, gerą 
nuošimtį, ant pirmą arba antrą 
morgieią, praneškite man.

• Užlaikau taipogi ir Laivakor- 
čią Pardavimo ir Pinigą Siuntimo 
Skyriui .' <

Parduodu, Anglis, ir Malkas.
Anglys Žinomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. „Pristatome netoliau 
kaip 12 mailią nuo Bostono.

Turiu daugybę namą, farmą ir 
bizniį arit pardavimo ir mainymo 
kurią čia negalima suminėti.

Visais, reikalais galima kreiptis 
ypatišk&i, laišku arba telefonu.

Ofiao valandoj: Nuo 9 vai ry
to iki 9 vai vakaro.

Kaina $4,500, mesy metalo ar akmens ir
* ^ * ■ * • *

tos jėgos, kurios suka tą 
žvaigždelę apie save lekia į 
erdves. Jis atlekia Į tą sri
tį, kur žemė traukia į save. 
Jis'lėkdamas .per erdvę taip 
smarkiai trinasi su oru, kad 
jis įkaista ir .mes matome 
skaisčią žvaigždelę kripėm- 
čia. Meteoru yra visokiu. 
Juosius mokslininkai suren
ka į tam tikrus muzejus. Jų 
-yra įvairaus didumu ir . svo
rio. . . “’ŠaltVs^
.... ...........IN ■■■- I ■ ■■

labai nenutinka, nors jos 
maitinasi 'daugiausiai ry
žiais, kurie turi daug krafe- 
mol^ ir žmogų tukina. Mat, 
jos labai dažnai maudosi 
karštam vandeny ir paskui 
upsiplauna šaltu vandeniu.

. ‘ ■■■

. • * **
KOKIŲ DAUGIAUSIA

dabar išradimų

Įvairių, valstybių patentų 
biurai'dabar labiau, nei ka
damors,, pžyerstį' tolriais iš
radimais, kurie vargu ar.su/ 
Eiląuks jfeesnio/naudojinio 
ir tokiaįs, Kiirie jau buvo- iš
rasti ir įel nepatogumo pa
miršti. Pav.. vokiečių pa
tentų biurui vienas išradė
jas .patiekė patentuoti' išra
dimą saulės- .spindulių pa
galba uždegti, cigarą. Ko 
vertas šitąš išradimas bu^ 
rfjmmęt, kai. saldės nesima
tys arba vakare, išradėjui 
matyt, tai nerūpėjo. Arba 
kišeninis prietaisas žmogaus 
Ūgiui, matuoti.. Išradėjas la
bai giria ię tvirtina, kad’ tai 
be galo naudingas ir'ko ne- 
kiekvienam reikalingas da
lykas. Arba vėl išradimas 
konservams sušildyti ir pa
galiau iš daugelio tokių 
radimiįpaminėtinas prįetai-

sas, rodąs, ar žmogus gar
siai koją mina.ar ne. Prie
taisas padedamas po padu. 
Išradėjas sako, kad tai la
bai svarbus dalykas ligoni
nėms, nes. rodo, kaip patar
nautojas vaikščioja ir ar sa
vo daromu vaikščiojant bil- 
dėjimū laba; įkyri ligo
niams.

GREIT NETEKSIME ' 
BRANGIŲJŲ AKMENĄ

Londono geologįškasai in
stitutas išleido, knygutę,- ku
rioje moksliškai įrpdoma, 
kad visam pasauly žemėje 
tegali būtį brangiųjų akme
nų/ kaip deimantai, topazai, 
smaragdai'ir it; apie 40 to
nų. Nuo seniausių laikų ligi 
Šiol brangiųjų akmenų esą 
surasta apie 30 tonų. Tuo 
būdu žemėje pasilikę dar 
apie 10, nedaugiau kaip 12 
tonų.: Metinis akmenų sura
dimo kiękiš, statistikos ži- 
•niomis, siekiąs apie 800' ki
logramų. Jei brangiųjųuk- 
menų ieškojimas ir toliau 
tokiu greitumu eis, -taPper 
10—15 metų visi jų. ištek
liai žemėje išseks.

■ *
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Bijokite trijų nelaimią: 
Dievo rūstybės, tėvynės iš* 
davimo; ir, moteries Meilės. 

Kantas.

P. MUMS
Lietuvta Graborius

820 H. SIKTH ST., BO. BOSTON

TeLS.B.4486
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ARTISTO STASIO PILKOS 
RGDENINĖ KELIONĖ 

s«w>—- •
Subatoj, lapkričio 24 d. 

Eindęn, N. J. ‘
. ■ v • . •

Nedalioj, lapkričio 25 d. — 
Bayonne, N. J.

Snbatoj, gruodžio 1 d. — 
Bridgeport, Conn.

»• . , X. .

Programoje be paties art. S. 
Pilkos , dalyvaus garsus šimta
metis JURGIS SKINDERIS, 
gražiabalsė lakštutė Maryte 
Bagužiūtė, miklapirštis pianis
tas Jonas Bagdonas ir visas 
vaidintoją slaunas būrys.

Tolimesnis žiemos maitin
tas bus paskelbtas vėliau.

♦

TIK KĄ IšfiJO Iš SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 

“Sioaification of a . Parėpta 
Language”,

ši knygeis” yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui. Kalną tik 
25c„ persiuntimas '2c. Kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, Šo.. Boston, Mass.

® '' 5OE E. BIIOWN 1
| “THE HIT OF THE ,
g . SH0W”

r
“Nesakyk, susimildamas, 

kad laikraščių, pas mus per-^ 
daug, tik platink, prakaitin- 
gai, kurį nors vieną gerą.,? 
—Pijus X, i '•

Tel. So,. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

BR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS) 

511 Brodaway, So<- Boston 
Ofth valant: - 

nito 9 iki 12 ryte Ir nuo 1 ;801kl 5 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro. OfiiM
uldaryta*r»ubato» vakarais ir M- K 
dgidlenlAis, telp-gi seredomis. w H 

12-tos (fieuąuždarytas |r
' Taipgi nuimu ir X-Ray į

V

■, I

v

lt ■ ' . " ‘ .

LIETUVIS DENTISTAS |

DR. ST. A. GALVARISKl
(GALINAU8KAS)

414 Broadway, So. Bostonl
Telephope So. Boston 2300 .

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12.ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po.plet ir nuo 7 j 

g lld 9 vakare. (Šventą dieną pagal ■«» į
I■l 
l

Ką tiksėjo išSpaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga •

"JAUNA KŪRYBA”
. “ /( su paveikslais
Daug rimtų ir juokiugų pasi. 
skaitymą, dainelių, deklęmaci- 
jų. .' • • •./
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
UŽ persiuntimą prisiąskit Už 
3ę. pašto ženklelį.

,<DABBININKAS’,
836 B’vį^ So. Boston,

-į -/^^■'■-“.aaaagįsž

Ofiso Tetofonas So. Boflton 0779-V

S. BARUSEVLČIUS
UttttTlikM Graborfa*, balsuHnta Jm, jtattta lt PnJjlfc Notarą*

S6B W. Bnadtrv 
' Booth BortotĮ, MtM.

. B4«ideace«888 DordOMtst ArMVt 
I , ' EkMcdMctat, MU* .'

■ • ■ • . ,

REIKALINGAS GENELIS 
AGENTAS 

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui,” 
Sąlygos geros: alga ir knmisas. At- 
sišaukite tuojau* pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo. 

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

- -. -* - — ' ■ - . ■

e®©®®®®®®®®®®®®©©®®®®®®©© ;

I
. . rel. S. B, 2806—B. | 

vintu vi s. ^gį^Jį 
OPTOMETRISTAS įl

Ileg»unlnrioiu akl», prl8kfrfu &ld- d 
nius,’ kleiva* akis atltleslnu Ir H 
ambHJonlikofle (aklose) akyae sa- a 
grąžino fritag tinkamu laiku.. * ’

J. L. Pašakarnis, O. D, H 

447 BroSdvay, So., Borton. į į 
•©e®®©®®®®®®©®®®©®®®®©®®©®

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstą ir vidurią ligos pasek
mingai gydomos.

Viii 25metąpraktika.

DR. KILLORY
60 Scbllay Sąuare, Boston 

OlympiaTheatreRdg.

i

•i

i--'..

■>
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TeL Brocktoa 5112. ! d
DANTISTAS i

0U.J. GpRMAH
(GŪMAUSKAS)'

705 MatoSt., Montello, Ma*. 
o (Kampas BrOad Street);
UOfisovalandos: 
’ I * Ryte nuo 10 iki 12 vak 

| Dieną nuo. 2. M 5 vak
. Vakare nuo 6 iki 8 rak J 

; ^Sekmadieniais pagal sutarties, o

• I

a.

Tel.S.B.2445 i

DR.J.C.UNDŽIUS
(SEYiiOUR) .

Eietuvln Gydytojai Ir Chirurgas
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