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negras, gruodžio 42 išleido 
Šūviu# ,ir sužeidė devyniuš 
$okd$tU& kurie buvo atėję 
jo areŠttioti už išmušimą 
krąutiiVSS lango. Juodukas 
patijįtfeą policistus, įbego į 
'^atną“"ir~ pradejo šaudyti. 
Kada policija pamate,' kad 
jo lengvai negales- paimti 
pašauks daugiau 4polieistu 
apsiginklavusią draskančio* 
Plis feiįbomiSk r Apie 200 
polteistą ir ugniagesiiv kovo
jo štt nigeruku ir jokią bu-

’ Po, td, Pranei jos užiden^H 
mįnisteris Briand, kufe 'C^B 
rybos sesijose pirmihihk^B 
iro, pašaukė .grafą, Cįuinon^B 
dę Ledn iš Ispanijos $adipiB| 
litavo ^raportą dėl * gingB 
tarp Lietuvosi ir L^ddjiM JH 
tuo užsibaigė tos dienos

, ,\i. t-M" x 
'"-, -y. .jp .4, ’>< ','^9

I^enkų^ar^kim’j 
{j »r< < m —r - . ; JB
t| kiigmwf Šveicarija.-—PričM 
Ai-rybos1 s varstymą Eietiivog 
Lenkijos. klausimą prefriie-J 
ras1 ''Voldemaras užgiiičijJ 
lenką- pareiškimą, ’Jmd -’diįS 
rybbs nepavykusios, • Ji O 
tvirtino, kad patenkinantJ3 
re55iiltatai ten buvo* pasfėk*g 
ti.- I

T ■ . I »- ‘M ^JĮ

“Lenkai, ’ ’ Voldemaras: sa*l 

lie,” tiksliai paskelbę fery** 
bu pąirimą/ nes' jie norejp| 
primesti atsakomybę lietu-4 
viams, jbęt J tai nebuvo tie* 3 
są.” ' /••'- •_ ’' J

■ Nurodęs, *kad delegatai/; 
_ ..pareiškė,, kad. pgdetis yrą'a-susitarė šaukti kbįforenciją ' 

21 metą amžiaus išliko svei-Įbįjotina. ir būtinai reikia įęl nustatymo lokalia trąfP J 

į taisytu kad užtikrinus taiką.kfe tarp abiejų šaiiiį, ptemiM 
M : vVI- Fy? ^mustl:S.į:

Š&4 į. Lenkijos užsieniu Wk^ąjlau^zi;ygjL ^ka^ud^iM 

«ko *jghdStenąs#;^rtino, ka<į įvArbfą. užduoti dėl
^tebūkkis. ’ Jis ptidūrf ^
J®»w važiavo įWl^- Xa< ‘ ‘‘Be ti, tirfavos ir Jėn- *

e* Ws. pas čyzuj ant ft praeities nesuši^rtous. d1oa 1>asi„5?m' ; :

M X.- 3 d, pa 
fcg inspakto- 
P0-$idts< su~f 

s - <a pįt 
ir įke^ 

pagw&ę¥ 
aHger& 
i, kad rįęt 
negrįžęs, 

į^rhiivg su- 
M eidamas

• 1 .

p^demęstuos 
,rg^kurįe buvę

Lt

»^=SS1E»*S*«w'-eMS5S*>.
IžS^OOO Jaukk;

Jškiyti ilgoms.
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® t.
' r -.L
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Voldem&raai pareiškė, ;kadLie- 
1 .tava apgaus Vilnią’ ir 
I nepriklau4pni& airba ji. pra^ 
I ras viską dėl “ žygių, .pąna- 
f šią į Želigovskio,

L
I Lugano, Šveicarija, gruo 
džio'12 d, —Lietuvią-Leji- 

ginčas dėl Vilniaus yel 
jįeilo Tautą Sąjungos Tary- 
bos sesijose.

Lietuvos ir Lenkijos ąts* 
lovai kaltino vieni kitus dėl 
derybų' Karaliaučių j. ' ’ ; /

Premieras Voldemaras, 
Savo kalboje, pažymėjo aiš
kiausiai, kad Lenkija tyko- 

- , ja praryti Lietuvą, kaip ji
du negalėjo •. gyvo paimti. £raryj0 yįmią ir reikalavb, 
^egžOmugamo t*i tada, ta. Tautlį-Sujmgos Tai-^ 
<ta jam suvarė apie IS Mfaį La priverstl, Lenkiją gražini 
ff t« to buvė gyvas. Mirė L vih)h} Lietuvai. • , . .
vežant j igoninę. Į y^jgėinaras’tvirtino, kad'

: Dėl .krautuvės lango vi e- Į Lietuva, vienas iš dvieją, at- 
nas nuskiltas; o 9 sužeisti; [gaus Vilnią ir liks nepri

klausoma, arba jį praras

j Ėerlyn  ̂y4 iS^p^ĮĮi mai- 
ĮnĮeriaru^^
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WW^stf^F\ Be€įa-jįyykd baisi katastrofa. Bos-- 
*r ' ^aine .kompanijos 

;;;■.:-Meeialis traukinys trenks i 
‘ te^feĮp^yažiuojautį J geležinkelį 
j į Tautomobilp kuriame 1 -buvo 
į [šeši - pasažieriai. Trys.«ant 
; Įvietošaužmušę; vieną sįjžei- 
’ įdė; o dū išliko sveiki.

Į Garvežys automobilį per- 
[plovė pusiau taip, kaip kad 

a-kfeilta.

•f.X

?

•»

Mr
* * r-

a- l?aš. ~ ‘ > Į
Jisi sędėjo|Eu^ppj^,

j ' *rhsK- yol4e&aiM. sake* <
X .t ...m ,\.’,,'L.Z .“"-....r* ■* ?,.*.

-

—- -- ■-

kės. Važiavo dviem ’ auto- į 
mobiliais. ' , *

kijos. pasirašymas Kėttoggo 
■paktą yra užtikrinimas, kp- i 
rM gali pavaduoti nępuolį- 
nį^ paktą tarp ąbieju\§aiiū.
Visi „karo pavojai liko pra-^ 
salinti ir normalūs- santy- 
kĮai tarp. Lietimas,ir Lehį# 
kijpą^ gali, būti atsiekti pff* 
p|sfęigimb .Lietuvos pagei- 
d m j amo legali o stovio.” -

j Šis; paskutinis pareiškiu 
mas. buvo - visu .sjipraštas; 
kg.d .Lietuva reikalauja grą
žinti Vilnią, kurį lenkai te-.

Toliau Zaleskį iškėlė ta- 
rybos planą pažymėta perei- 

, Kitą automobilį, kuriame jto rugsėjo menesib rezohuci- 
važiąYKp-uios^ MiliauskiM^j4$. 
ir Vyšniauskiene su kitais, Įptettūs ištirti visitš ginčus, 
“draivino^ p. Štarkevičius,iM į Bejto^ Lenkijos ministeris 
gyv; H Thomas Bark, Bo. Hndč teisintis ir atsakynėti 
Bostone. Bet? jie' važiavo U į Premjero Voldemaro 112- 
pirmadvieju ar daugiau au- ^tii^s deLLenki jos ;puoli- 
tomobilią ir jie laimingai Į W ** išdidžiai pareiškė, 
nuvažiavo į vietą nieko rie-!■ Lenkija, niekados ^ne- 
žmodami apie , nelaimę, jpo lsįekš praplės^ savo* lybežius 
Mok laiko ir jie gayo žinią 1R kad-jos. visa politika esą, 
iš ligoninės apie katastrofą[paremta taika iy veikiančio- . , - .
ir skubiai pribuvo į.ligoni-M* sutartimis..* . , ■ hjdmko judosiskai pagrobę. ■

-dę* ■. l’ ».. ,<’•■ . ■■ .* ■■■ -•.-■. ■> ■ ■ v - .| .•

Taipgi, .pranešta, ir. į So. Į Į ' 
Bostoną; Smitui^ kurio žmoz- [ 1 .' 
ha užmušė ant vietos. I ,« IH“

■ .. •' / FA^sę
.Vilniaus arkivyskupas spe? į •• ĄPDRAUDOJ3 •■ KOMPA- j 

GijąiĮtt ąplinkrašęiui įsake | r ,* NIJAI 
savo arkidijeęežijos- krnii- Toišėjąs Pierce, Aukščiau- 
ganis laikyti iškiliningas siojo Teisino išklaussst Car 
pamaldas mokykloms, kaipo, Į(Į^nėrs! Mhtuąl Įnsiumi(|e. 
10-ties metą Lenkijos nepri- kampanijos' pasiaiškinimo, 
klaiisomybės sukaktuvėse, . |rądo>; ką<l kompaniją turi 
- . ; ]dąugiau>Bk^ĮmgjgAo ir

KAM DIKTATŪRA paskyrė .ądv.“ W&.Ma^ 
/ • K^OA^POŠK ..J J jberty ir Predenck <į.Katz-
‘ Londoną^ ** Spauda prą-įmap- “?receivęrįaįsn arba 
peša, kad Kroatuose paJgįobėjaiĄšelpti.'* ; 
Skelbta karo diktatūra; , * užsidėti $650?Q^i'kMiciją. * 250,000 dątbinmkm * ■

v . ’ . •, ».*. » ,. t * r • r fcfį
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? ^1 RatyrinejuSj pasirodo, kad
■ Įvartą prižiūrėtojas ją nenu-

Valst- Įleido ir kad ’ automobilUtM 

i «• {traukinio neinate, nes užsto- 

namai. ; y
I PžmuštaŠie: -<OĮnibyt^ju^dzįiibti Hbo-j n a r* - »vm4r.

. amžiaus, 220 Silwr St.; So.- 
{ Areštuota ' du Vaikinu? L, , ’ •

5ir lame P\ x:
Wef;iįw4nmginos/ ’ - Vincas Barauskas, 10 me* 

mergdfe BiUerica^ass. v;

|pX?^fęi8t^T^Įs -meiįiū Emilija Vyšniauskiutevl6 
107 jĮj^bevois St.,

įSiiayę ąt^rš^ti užŠaxjco| 4p4ė Ona Miliaūskiutė, f17 
'.ifc Vensetti mūžiidymą. . meti! amžiaus, 122 F St., So, 
*.rv;£'4-; -j . įBoston,. kiek sužeidei .'bet 
į lai-Įnėpavojingai. Idą hrolis JV

19 -n^tą- am-
W^^ęd^n^įai^' jĮail^rfoj - žiaUs, kurią ^draivino^, mį- 

**-U—išliko sveikas ir
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* Gruodžiu * t10 ‘dįį Sošton 
j^renoj ivWo ^kjuūstyn^ 
Sharkey šititalu GeKnln 
Kamšeiav0< ’
Šharkey paskelbtai laimeto- 
jti. Plutą aptašomą rasite* 
Ritoje vietoje; ’ ‘.
i ...  —’ —. ■<■-— . ‘ '.
; BERLYNAS---Vdkiočią 
reichstagas paskyrė 20,<XM)r 
Q00 markią , Rūro metalo 
^rmnonesi . ,td^W)iū^in# 
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valstybei per 7,5 jfiit- 
t lŲonų lity nuostolių.

pkriW 22 d. Kauno a- 
(girdos teisme ptysidėjo 

los dvaro (Kauno apsto 
Jonavos) fepMto va

los ir jonavOs Jtorio 
dirbtuves byla. Kai- 

i Siu bravani saviriin- 
lis Ce^eris* Tauto 
Jitdasinas Markas,, 

romas Šikmanas ir Ro- 
Saffas akcizčs valdi-

»' .
inamam akte apskai- 

>ta, kad įvairiais apgau
bė budais padaryta val- 

bei per 7,5 mil. nuostolių, 
aronamųjų trys žydai, ir 

Intteriai abu bp piliety- 
žmones. Kaltinamasis 
sjjurašydas 44 mašinėlė 

įgytuose puslapiuose ir Jo 
itymas užėmė per dvi va
das, Liudininkų iššauk- 

| apie 80< Priesaikų, duo- 
P&bii žydai pasirinko rusįš- 

y priesaikos tekstą. Atsi- 
Bįado visų liudininkij tarpe 

Hena. žydaite, kuri sakosi e- 
eanti ateiste. 12 vai.,prasi- 
$ęjo liudininkų klausine ji 

Byla tęsis keletą jdie

Kauna*, — Į Valstybės!

z
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LENKŲ SPAUDA V4L 
SIUNDOBRIEALIE- 
TUVIŲ MOKYKLAS

PRAFLBCIAMAKfcipMot ir ŽretingoB
į.jiąrokomendantas nubaudė I^apkri^b tyla) 1S d. su- . ,

ras ir miškųur&dijoa.to- kako 1d mėty nt|o paštų paskirtas L Papec
:?MitojųZ. WtywW ’ Jv,fik ^nW" —

rūbai 49,95 lt, visokios iš-Į^ba 1 men. kalėjimo už p 
laidos ir susisiekimas- 50.42 Įžeidimą valstybes preziden-

« • i. ' ■ * . , ....y y _

LENKAI ;V*L DARO I APVOGĖ W KARTUS

i&pūotillttfll j faunus. —. Šių mdų Kty*

MįMlių men. dieną d^Įdžio^ už Aleksoto, tiek nati* 
maiteljoš paltyijy tiesijąisiąis kapais, buvėrapi* 
Latviškiu kaimu, Seinų apiplėštas Slabados gyventojas 
keli ginkluoti bandityi pk?|M Veboras, kuria važiavo į 
darė mdmj pu^n;užpūoijmų»^ĮBrienus, Policija susekė, 
Apie užpuolimų gauta tokiiį kad jį apiplėšė ■- spėcialis- 
sniuįkmemp foys banditai, lto,>,-K<4KaĄį^yi.Bua ir J* 
perėję į tydsų pds& sūsidG- [Žemaitis. Juodu ty naktį iš- 
re su mUstj sargybiniais >rlo^o. iš krūmų ir sustabdė 
vanadsku ir Klipcium. Bra*|važiūojąntįpirklp'> Karpa*

maistas 174,19 lt., kuras ir 
šviesa .26,63: lį.J butas .50- Ik,

I

... . . k LENKŲ ŽIAURUMAI
JkiSj bmx socialistų vyriau-1

sybės krašto apsaugos jm*| & *** rm?seiP mėty 29 d, f 
nmteriit Robinzonus, įTtykų aps, Užiiliejų tomo

, 'gyventoJai Jonas Mitkaus-Į
[kas ir Aleksandras čiupai-Į 

 

#AMttTWt KAtį [ a, tyredami leidtyite petyi 
ARDRASKE 6 ;

nybos įsikūrimo. Lygini 
prieš 10 mėty buvo paskir* 
tas pirmasis paštų telegrafų 
telefonų valdybos d-rius p. Į 
Sameševičiųa. Nuo šio W- Į 
ko ir pradėta savistoviai Į 
fvaikyti šių įstaigty 
imant iš Voįiečty į^ntysi katė apdraskė i žmp
pės valdžios šią* ištaigų be-mes 2 moteris, vielty 
yeik ni(&Gn^^ vienų mergaite. KtyĮJįt
ty tiktai 8000 khm laidų ty|kentejuąiem& suteikta medi* Į. 
tai. daugumo j ant netihka-įe,mos pagalba. ' 
jnų beržinių stulpų. Visoj » 
Lietuvoj buvo apie 350 abo« |

t -

J-

T1-"'* *

gyventojai Jonas Atokaus-

i •_ |
i deųibriclimjų, užsiregtsrĮ t..u...

Į Auvo mūsų saigyhojte ir pe’-l LeuMt spaudų paskutinį; 
Valentai, pitsėm ėjų į dwms vėl pradeda'

'•|v0 Jaukus per Rudiškių mjtaipti demėsm lietnity «-• 
lT'. Mš sutiko lenku ’ krašte,,
Was KOP 22 baono.feRK, ąiškMi, siekdama. iššaukti 

ir atėmei nuo Jų leidimus.!*^ jas represijas,
hnsivarė savo kūopon. . Ten ĮBneBų ^Razeta Warszaw- 

• juos nurengė nuogai^ apkra- ka^’ l*am puslapy deda ko-. * 
inAirtMiia iŠ. Msdvo-k^

_ , , , : . .ba<mo- štabany ten vėl ją Vi^mų (Lydos, apsto?.) .
? ___ . Pb desimfes nepriMauso-Į Šiomis di^ėmiš demarka* tardė ir griežtai reikalayoiHetuyių inokjdojo Jobo Ra

dėjus banditam® šaudyti, išĮviČiuš laikė rankoje revol- Įūybės tabo mėty telegrafoįvijos paUnijy ketvirto ra jo- nirodyti kontrobąndininlcą dzevieįąus agitaciją vaikų, 
mūsų pusės polięininkai irgi Įverį ir, šviesdamas elėktos[to bare, Bžerėnų apstovbu*| )ėnt sii 3000"zlotų; arba ‘į*|tarpe^ . Esą, mokytojas var-. 
paleido kelis šūvius. Tuo-Įtempute, liepė Veberui iš- srraizge po Visą Lietuvą Mvo.-.pastebėtas didėlis lentoj Įskųsti’ mūsų, pusės.'■pMetįdtyią8 tyrorą, įr^y damas'■ 
dabar , sudaro apie 50,090kfttyiv<tĮjudėjimas, buvo» nepįšę, sukaustė į ge-[i Itetuvty mokyklą ne tik 
klm. laidų. ^Mbonentų;s|w. ? - -1 r J,. , . , , , v . ..
Imk ir, pargviuvęs | upelį Įir pasiėmė pinigus, JŠ viso vtos is 350 pašoko ilti, 10,- 
atsišaudė, kiti du pasistėpė^tediitip- Pąškttirprigrksin<> OOOūdtidarytą'pas- 
krūmuose; Iš viso iŠ vienos Įįr liepėtyeątsigiįŽtis važiuo- fd isfaigij |r agentūrų.

Paštų žinybos turtai su
daro apie 10 mil. litų. Šic- 
turtai ne tik amorįizavosi 
bet ir per visą, savo veikimo

paleido Mis šūvius. įtampate, liep? Vebėtyi iš- 
met vienas banditų pradėjo įlipti iš vežimo. Opuo. tarpu 
bėgti demarkacijos linijos Ijbdtailgas sttatyjį iškratė

PRAGYVENIMO BRANGU- 
* MASKLAIPĖDOS

> KRAŠTE

-į Lapkričio men. 15 d. Klai
pėdoje vienaip žmogui pra
gyventi . reikėjo 129,39 lt, 

dejų • žmonių* šes&nynai 
j,83 ,lt ir šeimynai iš 5 
onių 315,49 lt. Tuo pa- 

aiku Šilutėje vienam 
kgtti pragyventi reikėjo 

5,33 lt, , dviejų -žmonių 
198,98 lt ir šeimy- 

kai iš 5 žmonių 309,46 lt 
Pagėgiuose vienam žmogui 

■,60 lt, dviejų žmonių 
Šeimynai 198,40 'lt ir Šeimy- 

|pai iš 5 žmonių 309,10 lt. Vi- 
^%tinįškai Klaipėdos krašte 

^reikia vieno žmogaus pragy
venimui mažiausia (mini- 
num) 128j83 lt Lyginant 

gali prieškariniais ' (1914 na.) 
^laikais, phigyveiiiraas pa- 
lįrangęs 34,9X Pagal šitą 

branguma apskaitliavimo 
tūdų Šeimynai iš - penkių 
žnionjų (du suaugusiu ir 3 

[ vaikai nuo 1 ligi 12 metų) 
^Klaipėdos Krašte pragyven- 

lapkričio 15 d. kainavov

k •

t

nentų.
LENKAI PALEIDO

if iŠ kitos pusės buvo išleis- Į ti atgal į Kauną* 
ta apie dvidešimt šovinių* Į Plėšikai suimti ir sėdi da-

V bar Katino s. d. kalėjime už
KETINOSI IŠVOGTI 77 vagystes.

TEISMO BYLAS _____ ■
Jartar/eas.-Lapkričio išf KAUNAS. - Min. piTin. 

5 į 6 d. naktį vietos gjyn- p.. Voldemaras peteikėlė 
tojai pastebėjo prie Jurbat-I^^j^ butan naujai pa
ko nuov, taikos teisėjo ras- statytiiosna.Lietyvos-Banko 
tinęs triukšmą. ^r^^^T-Įnamuosna^ Naujas butas 
jarns sukilus ir. pakvietus L^s moderniškiausiai ir iš- 
polieiją, piktadarių pabėgta, [ištaigingai įrengtas irbrah- 
Rasta išdaužyti langai. Ma- Ū^ . •

, tyt, norėta■ payogti teismo[ū: ■ . ~
bylas.. Panašus pasikėsini | »
maš. šiais metais pasikarto-į . p'ROTO1>Om<bS'’'• 
ja antrą kartą. Į Amerikos Lietuvių. Somos Kataliką Federacijos

Į XVIII Kongreso įvykusio Rugpiūčio 2U ir * 
t 29 dienomis, 1928 m., Hartford, Conn«.

. t .. H...— . .1 .. — .   

tŠ0dyta iš šautūty it paleis--|iė^im..Įj£mČtys.iv mtvtwė jb’-lentoj vaikuą. 
ta keturios baltos •Taįietoš,ĮLeutvžiriiva,.jo) iš teii į VildKėįsitašatyiems grąsinųs • 
Kulkos lėkė mūsų pusėn/ x uiti. Visa • laikų- laikydami f toirhmi/1 Pasirėmęs tais 

. _ .. . . 7 ' : hu^č^
ReRA BED&RB1V <Uų_ lįambartasė It .aRcaųus.

Vidatfs Rėikalų ministerL L Momis dienomis lenkai A* 
Jos’-žtytymis, Kaune ko£ kasįbųkausbų išleido • iš kalėji- 

. . ūėjaučiama nbdarbo. Viešus 1
dešimtmetį įnešė valstybės darbus dirba per. 80 darbi- 
iždan virš 9 miL lity gryno darbams pasibaigus
pelno, . jįe būsią aprūpinti pietų-,

mis. . ' ■ ■ ' ■’

• Provincijoj didesnio be
darbių skaičiaus taip pat ne- 

• ra. Darbininkams numato
ma duoti darbas miškuose,A 7
prie geležinlmlių ir k. ,

y

J

pelno,

Iš viso,, paštų žinyba 
įsmarjtiu tetypu žengia pir
myn. Einama prie to, kad 
korespondenciją kiekvienas 
pilietis gautų namuose ir 
kaimuose, . . -

t
h

i

; /

r

. PER UAMBVRCil ■ .. I .
Ant musą •popullttriti' laivų t -

t ' . lUKSOMKK. *XUAMCft t

t ^epalyginamas .švarumas, ir 
į pHtarnaylinns . visose t klesose *

-L & X’ew Tark į 
O'AO.'l^um i r . atgal 
Zl IA (Pridėjus &-V. 
M"d Wš Taksus.) 

'■ ■. ' Trečia Klėsti.

209 7renwnt St., Llttle fcklg. 
Boston, Maas.'

Pinigus puMuučIte, gyeifai ir
’ ■ žemomis vatomis..

: Der sugrižimp leidimu U r kitą 
hitofinacty klauskit pas vietos*' 
agentus ulba paą , *

Hamburg-American line

*n
. .t

; RINKOS LR KAINA

Žymesnių atmainų nėra. Į 
Sunkesnė padėtis Šiaurės f 
Lietuvoj, kur buvo . nėder-1 
lius^ Su javais padėtis me-Į "* Tautos Vienybe^ 
Stogą. Jų pareikalavimas i l<ongresąs,. turėdimąs -omeny/ kgd Įetyvią tau- 
gyvas. Blogiausiai SU gy* Į ta ir valstybė tik su jungus visos tautos pajėgas te- 

- valiais, kuriais rinkos ųp-Įgąli sudaryti’ tvirtą atsparumu kovoje.su vidaus .ir 
verstos ir nėra pirkėjų, ia- Į išoriniais priešais ir kad tautos ir valstybės, patys 
vu kainos tvirtas; -Tikimasd5^^ ^daviniai tegalimi atsiekt tik-bendromis^ 
kaa ju kaina drf pakils. S«- »a’?8.0Ittfe’ OT^rti

k • • I mokratybes principais sudarytoji vyriausybe ragi-
menų kainos ^ankstos ir lau-|aa įautos vadus suspenduoti partinius skiriumus ir 
kiama7 kad ją siais metais pudaryti teisėtą vyriausybę, kąri atstatytą krašte 
bus išvežimas Smarkiai ma-Į teisėtą tvarką ir atstovaudama visą tautą, gintu 
žėsnis, kaip paskutiniais tre- tautos interesus santykiuose sti ldtomis>’alstybė- 
jais metais; Linų kainos darĮ1“*8- ’ . r . “
nekyla, jau rinkoje atsL Į Užuojauta Liėiuvos Katalikams
randa ir naujų linų, bet jie Į. ą. L it K. Federacijos kongresas, įveiMądamas. 
perkami nenpriai, labai at-Į katalikų visuomenės ir /Vadą nuveiktus darbus bė^ 
sargiai užsienio rinkoje linų [ įkuriant ir bestųftėjant Lietuvos Nepriklausomy- 
kainos pradėjo po truputi Pei} su pasigailėjimu konstatuodamas,, kad dabar- 
kilti. Manoma, kąd jų .sisWatia«ai tad<> lietuviu

Uos pakils^ n^s šiam metais, | susirinkimus, visu griežtumu Smerkia tokį ląis-
kaip paaiškėjo, medvilnės Į tr^s varžymą įr reiškią .giliausios. užuojautos Retu- 
derlius buvo vidutinis. O jViams katalikams ir pažada moraliai ir materialai
medvilnė su linais smarktoi k’emtĮ juos ją kovoje, už savoriėises. . 
konkuruoja.. Be to, šiais me-| Dėl Genėtojo
tais ir Rusijos, Estijosj liat-| ū. ' ■ .5<. 1

•« 1 ' F- + y a i Kongresas užgina Federacijos vardu pareikštą
Vi jos bei Lietuvos linų aer- ||ggj m Gruodžio 8 df Lietuvos vyriausybei pdsiža 
liūs bllVO žymiai mažesnis.liejimą remti ją kovoje už Vilnią ir pritaria Tėu- 
kaip kitais metais. * Todėl j tą Sąjungai pasiųstam memorandumui Vilniaus 
ir latvių limi monopolis, da- Į dausime, bet drauge pažymi, kad tasai pareiškiu

” . . lųoštinės Vilniaus.:. •
geresniu karnų. I ‘

Geros kainos sviesto, bet Lietuviai Amerikos Tolitikoię
Jo vis mažiau ir mažiau niū-1 Kongresas turėdamas omeny, kad katalikams 
SU pieninės pagaminus - Ine tik yra teisė, bet ir pareiga aktingai dalyvauti 
' Ypatingai gerai eina kimi-Į ėQhtikoij^-rągity yisąą katalikus sudaryti politines 
Šinin išvežimas, fairhj San- ^'le* %kataliku Ame- 

die dar tiek pat išveža, kaipl . v 1 ’ •
ii vasaros mėnesinis. 'JTat. ;»xs4^.M«fei«a»i i Fedetarift- ; .
šiltas ii ilgos tyditoyra- tym Į Nutarta palikti tj.tylį mokesty būtent, kįėto 
ląbūi palaukus. Įrienas narys moka į Federacijos iždą po S centm
. ’ ,, .. ,y./ Jt' į .metams, ' ‘

KABKAS.LapkneįoĮ ŪrgauiaątbSiąuiš Klaųsimū _
X7 J. eja pasirodėJnityjas ftty L . pąiikta Centro Valdybai pąsirūpinti ’organiza* 
paltims dieimaštis ^Btm-Htorjaas reikalu. 'Jei ąekvetoiity.nutiktą‘eiti.prga* 
ga/’ . tafcŪŠtispavdfeĮiio-įnĮžatarfąus; pareigus, tai jam tyrėtą būt užmokėtos 
tas. '"v
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kalnu ja iš valdžios ^ener
gingų žygių.}’ .

F. •GĘ&yB(MAf. Ras' mus 
I šiemet deylius nekoks:, ru- 
[gigt labai metikį,- avižos, 

M Atvarę piiė .žirniai, grikiai vi-
:jos i§taW O Oiuįaih p&- WnMa!’ sya<lėlė--la-
silikb savo kaKjiiiiė bulvės, taip j>at ne
mani kankinimui ir ttink^kos, teovęs vidutinės; 
marinimui. - : tsofflj vaišių gausiŲnas taip

Įpafcnkinamąs. ' ■•. ■. .

ENDEKŲ PRASIMANYMAI
NESILIAUNA Į. VILNIŲ atvyko italiį

;. Endekų organas
WiJ.” nenustoja gyvatės ?%V^llaŲS 1Wai a»1M*ys 
•būdu kandžiojęs lietuvių p "tykus* •. <

*'•
‘■ Visi tikintieji,, jaunieji y 

Į vos lenta! gyventoji. Šventi-1 ^“gai> Tj^'į*U 
nia Len di™ neOriklauso- hai bendradarbiautl WNoŠ 
mQ WiKiai so I akCij0Se idant Kristaus-
mybes. ir apie. naSiBigstu ir si
gpomtts,. - padail-ta prieš|SS&S' 
lenkim O vun+itiEmi nm*ff :ty*iprety pavieniuose žmpnety- no endSėln“ £' šeimOse’ visllome^e’’ ’
La, iii MS® Andrieu 19Ž6-

X5.).» 1 .. . ....
' ■ ** '

mo, nėgtyžino leidimo, muš
dami Repe duoti žinių apie 
Lietuvos kgriiiopienę, . pa§-

A.

• v

pintiniai,“ linai, seradėlė-rla-

Draugiją darbui
. IS’utartiv kad Cėntro/Valdyba paskirtų .metinę,

.dfoūą, kurioje, per visas lietuvių kolonijas Įvyktų , , , r -p. /, •. ».: ,T. ., -tr—7
ęjnkUava ir sudėtas, aukaspaskirti. Bernaičių koie- IJabai ii vėl paleido į
jįijas fondąii. 'tokias rinkliavas kitados sekaiingai tnelų apie tariamąjį Lietu- 
prayėsdavp Tautos Fondas,, tad nutarta, tokį gražu 
¥. K paprotį atgaivinti. ,,'.

; . z . Lietuvos Atstovo Klausimu :
į. Federacijos Kyli kon^sas ręOciityija,, kld Lk- 
tuvos -valdžia siųstą į Suvienytas Valstijas tokį at
stovą, kuris atstovautą didžiumą žmonią.

- •1 - ’■ * , 1 ■ ‘ ’

Švento-Kryžiaus LigoninesReikalu
. Nutarta remti ^Chicagoje štatumąją liėtųvią Šv. 

Kryžiaus ligoninį padedant statybos vają pasek* 
»iX|ngąi pravesti. Taipgi Federacija deleguos savo 
taisloity į rengiamai Šv/Kiyžiaus Ligoninės pašven
tinimo iškilmes. ’• < ■, . J ’

Šis kongresas remdamas Šv/ Ktyžiaiis Ligoninę 
nutar ė sukelt ^500 įrengimui r ligoninėj , vieno kani- 
barįo. Lėsą sultėlimpi būdą surasti palikta. Centro 
Valdybai, . . ... ... . ' •';

Stipendijantą Skolą Atmokęjhno Klausimu
Nutarta .sutvarkyti studentą šelpinm re&aius ir 

reikalauti,, kad jau baigusieji motoląs stipcądijan- 
■tai būtinai pradėtą mokėt Federacijai skolas. '.Nu-.- 
tarta skolą iskolęktavimo^ reikalu susitąrtį sU Alei 
tininką Sifeišelpimo fondu,, kuriam payėsti 59 nua-j 
šhntj iŠ sukolekfįiotą Lietuvoje Federacijai1 skolą 
U^ ją išrinkimo darbą, gi kita pasė tą pinigą turi 
būt grąžinama Federacijai. .

*■ ‘ . . ’ ’. * , . }

. . Jaunimo Klausimu

Nutarta ti^aukti mūsii profesionalus į visuomąnĮ 
Įiį darbą; . ‘ - .<
., /Nutarta atgaivint stydęuty ir .moksleimą orga- 
Įiižaeiją, • (Medrininkiis,. organizubjapt prie jos ir 
ąluinnus.. , ’ * ‘
A Nutarta ypatinga dėmesio, kiripti į Lietuvos 
Vyčių organizaciją;, ją tobulinant, remiant įr ple
čiant ir sudarant visose kolonijose patogias ją įsi, 
Icftrimui - ir vystymosi sąlygas,- ypač, didesniuose 
centruose. ‘i ...

Nutaria visomis pajėgomis remt Tėvij Marijonų 
kuriamąją Bernaičiu Kolegiją, kad pastačius jai 
reikalingtis namus kiĮriuose galėtą sutllp| kent ko
letą šimtą mūsą jaunimo siekiančio' aukštesnius’ 
mokslus. Nutarta * steigt prfo kolegijos netartam 
gienisMoksleiviams' stipendiją‘fondą. ‘

' 1 * ‘ ✓ 

: '. 'Nutarta: remti Šv. Karimfero, Šv. .Pranciškaus 
ir . k .viemmlynąs. ir ragint tėvus kad mąstą savo 

.ąajkepm į lietuvių parapijines mokyklą^ gi kur’ ta*, 
tmį. nėra, raginti savo kkhontm takigs mokyklas 
įsteigt '■ . -.-. ■> _ *. .. . ■’ z' : ’ v. .

. Ragint lietuvių kataliką jaunimą rašytis prie 
lietuvių katality organizaciją; ‘ .

(Bus daugiau).
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kūrią jie būtinai nori pada
ryti lenkiška. / .'

A, *>--<■—i.;. , .m. ia

RŪDIŠKIS, Švenčionėlių 
parap. Šis sodžius gerokai 
įSUgudejęs. Ūkininkų 15. . „s_.„ _____
Dąbar jie skirstosi Viense- j VI, Paulauskas, Pirtnininkas, ■ 
džiaiš, per visa vasarėle lip- | ■ Davidson Si,

dėsi, kaip paukšteliai, lūs-1 pt zdankus, Vice-Pimininkas, 
‘ - 1 1 L 1297 W.15th Avė., . .

Gary, Ind. ,. ;
A. F. Kneižys; Sekretorius, „ y

366 VV. įroadway,
. South Boston, Mass. 

Vartykis, Iždininkas, 
371 Portland St,

‘ Cambridge, Mass. 
Kontroles Komisija . 

Smilgis, J Glavi&kdk ir K

Literatinė Komisija 
Km. V. K. Taškūnas, 
Kun. K Urbonavičius, 
K. J. Ki-ušinskas, 
Kun. J. Švagždys, ’ •
J. M. Vieraitis. 
Atstovas į A. L. R. K. Vedoracijos

•» ,

neles. ■'Tatai * jigmš labai 
sunkiai ujo, nes paskolą tiki 
dabar gavo, Kitbkių pa
lengvinimų beveik, neturėjo.v

Spalių mėn. $ d. vietos ka
pinėse tardytojas atkasdino 
Nemicldo lavoną, kuris- žg-a 
mėse ilsėjosi , aštUonerius- 
metus,, Žmonės kalba, kad 
valdžios rankose pakliuvęs 
tas kareivis, kuris 1920 me
tais nužudęs Keinieką. Kiek 
eia tiesos nežinau;

L. D. S? CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbęliavičius, Dv. Vadas,

50 < Sixth St,
i ' . Sfouth. Boston, Mass. .

; 1$ Davidson St,

A

J !. ~ -
Ainorius. .
1
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i . JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI* i I

PAMIRŠTŲ GIMTĄ.TĄ LIĘTUVIŲ KALBĄ, 
p,'.< TAI IŠRAŠYDINK JIEMS 
L GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

> “SAOLUTĖ”» I *
J

> 1

1

j. Daugybė paveikslų! Pasakošj.apsakymėMy ėteaŠBty 
L JuokaL Mėsos■ vaikų toityt Statės iš gįmW> kraš- 
* to ir plataus; pasaulio, Jtyirttmėliai. v UŽdaymiaĮ.ir 
L prkmbgėl^ priežod^ai, mįslės^ Iferbėltyt J
į iš popieriaus,molio ir Mtbki. Lsikat^ib kabią! wtow ' 
1 B. dėl;, pusei moty X dol. Eina į karto pty mėnasp ;

I*i-.
L V$ASAKO$* B-< Beaaktodu»X Giediaityr 

.' .yiito buBipatyiti siunėimaa Wtyi*: 
Ądresast “ŠauląW” Administodja «tobar&
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V radęs inhtinRin nusidėjime.

Kai dėl mirtinųjn mi<įdė
miu, jei žmogui tenka i jas 
įkristi, tai kas tuojau' iš 
ją pasitaiso, neprivalo nusi
minti, bet turi labai dabo- 
tis, kad vėl į jas neįkristų, 
,Bv. Bernardas sako: “Bi
jok, kuomet-turi Dievo .ma
lonę, kad ją neprarastnm. 
labjan bijok,, kuomet ją 
prarandi, o dar daugiau bi
jok,. kuomet ją susigrąžini, 
nes jei prarasi antrą, trečią, 
ar ketvirtą sykį, gal jau lūe- 

įkados nebgalėsi ją įsigyti?’ 
Taigi kas papildo sunkią 

nuodėmę lengvai, be jokios 
kovos su pagundomis, kas, 
anot Rašto; ryja netei
sybes kaip vandenį, ‘tam rei
kėtų rimtai susirūpinti, ar 
jis visiškai nenutolp nuo' 
Dievo, kas. Žinoma, būtxj cįi- 
deliausia nelaime jo sfeTąi 

Taigi su nuodėmėmis žais* 
ii negalima. Geras katuli- 

-Oftfcfenir biita kasihorsdU^TO^Tįgijętį^
r " ■ * • sugedimo kartais jįj ir (lasi-

leidžia, bet kovoja su jomis 
nuolatos, mažina jų skaičių 
ir tuo būdu eina prie dva
sinės tobulybės, v 7

Taip visiems reikėtų da
ryti.

Tikėjimas ir Mokslas

Jau tai inūsų tikra nelai- klaidas ir kurti širdyje Die- 
vo meilę, kuri tarimu ugnis 
Nudegina mūsų ydas kaip 
šiMklus,

• Bet kuomet Mmpgūs nusi
deda tyčiomis, liors lengvai, 
tuomet jau kita pasaka, nes 
čia jau nebe silpnybe,, bot 
bloga valia. Tie.sa, mažoji ? 
nuodėmė dar neatima Dievo 
malones, bet pildoma tyčio
mis, be atodairos, labai nu- 
silpnina ..sielą it prirengia 
kelią prie sunkios nuodėmės. 
Todėl dvasinio gyvenimo va
dovai labai pasmerkia tokį 
žmogaus nepaisymą lengvai 
nusidėti . Žmogus, tubmėt 
tartum kokiais.laiptais- nuli
pa prie labai, žemo-nuopuo
lio. . Iš nepaisymo, mažąją

* ’ . ' -k • '

mė, kad turime nusidėti, ir 
tai gantanMai. Krikščionio 
gyvenimas tai kaip kelionė 
per kalnus — augštyn ir že
myn, . — iš nuodėmes jiasį- 
kelia ir Vėl į ją įkrinta, ir 
taip dažnai kartojasi per vi^ 
są gyvenimą. Jau žmogui 
lankiai ir nusibosta nusidė
ti. Nuodėmės, nors lengvos, 
bet vis .tos pačios > tos pa
čios. Skaudu, nemalonu ir 
pikta darosi perkratinejant 
savo sąžinę, “Dievuliau, ar
gi jau aš niekuomet nebūsiu 
geras ir liudsas nuo nuodė
mių 7*’^ taip kariais aima
nuoja neviens geras katali
kas, kuris nenori Dievą rus- 
rintt .

nenusimititL Jei nuodėmės 
mažos, jei žmogus jas pada
ro lyg. netyčia, iš silpnybės, 
jei pagalinus už jas gailisi, 
— tai ženklas, kad toks 
žmogus tūri Dievą širdyje, 
tik spaudžiamas sugedusios 
prigimties, mistiną savo Su- 
tvertąją 'iš silpnybės, Yra 

. žmonių, kurie ir numirt no
rėtų, kad tik dauginus ne- 
rūstinus. Dievą. Taip aima
navo ir šv. Paulius. “Kas 
manę, išgelbės iš šios mirties 
kūno7” •— taip jis sakyda- 

• vo, mat šventam žmogui nu
sibodo kasdieną nors ir leng
vai nusidėti. .

Taigi lengvai, iš silpny
bes nusidedąs žmogus nepri
valo nuleisti rankų, bet dvi
gubu uolumu taisyt, savo

rimas ir geresnis susipažini
mas su miitinomsioms, ii 
žmogus ne nepastebi. tos • ri- 
lws, kuri skiria maža nuodė
mę nuo sunldosi.oSj-V’tik žen
gi dar viena. žingsnį prie 
blogo i r. ne nepasijusi, alsi-

‘ >
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LIETUVOS

Per BREMENĄ
Didžiausiu Ir Greičiausiu 

Vokiečių Garlaiviu
C O;L U M B u s 
arba kitais Šios linijos
... laivais

Tik 8 dienos vandenin
Paikus 3-Člos klesos kamba- 

į. riai—tikmiegainieji
Pas faile vietinį agentą arba 
65 Statė st., boston 
NORTH GERMAN 

LLOYD^

Devynioliktojo »šimtmečio 
mokslas skelbė mirtį religi
jai, o Šiais laikais ta tezė 
jau šiaip skamba: “Tarp 
mokslo ir religinio .pažinimo 
nėra jokio įiesutarimo/’ 
Vadovaujanti . Prancūzijos 
mokslo dvasia vėl pripaži
no tikėjimo vertę ir Dievo 
ošimą.. Chemikas Andrė taip 
sako: “Mes jaučiame, kad 
aukštesnė valia viešpatauja 
mūsą valiai.? ’ Garsusis 
geologas. T^miere rašo:. 
“Mokslas, savo ribose, mis
terijas daugiau jausdamas, 
negu jas pažindamas, kvie
čia žmonės peržengti jo ri
bas.” Jo mokslo draugas 
Lacrois sako: “Geologija 
nieko daugiau nepasiekė, 
kaip klasiniu Dievo esimo 
įrodymo modernizavimą. ’ ’

4« *i *■

Dar daug galima būtą tokiii 
išsireiškimi]. nurodyti, kaip 
maršalo Foeh ir kitą,' kurie 
turi - viena bendrą minti ir i 
vieną vietą sutraukti taip

—---------———

atrodytų.: “Tikėjimas yra 
grūmojantis priešas tamsy
bei, ne mokslui.” Šio sa
kinio teisingumą* nušviečia 
žinia įdėta laikrašty “EI 
Debate, ” kad augustinų vie
nuolis Tėv. Barreiro už ne
paprastus mokslui nuopel
nus tyrinėjant Filipinų sa
lti fauną ir florą gyvuliją ir 
augmeniją) didžiomis iškil
mėmis tapo priimtas į Ka
rališkąją Ispanijos Mokslo 
Akademiją gąiiiitgs mokslų 
sekcijon. , Kita katalikų 
mokslo pažiba yra žymusis 
prancūzų profesorius Arną- 
zan t— prancūzą medicinos 
mokslo didybė. Jo autori
tetas buvo toks didelis, kad 
.socialistinė' Bdrdeaūx įpies- 
to taryba, pagerbdama Ar- 
nazan’ą, jo vardu pavadino 
vieną svarbiausią to miesto 
gatvių.. Žymusis Bordeaus 
universiteto medicinos fa
kulteto profesorius buvo 
karštas. Šv. Lourflo Merge
les garbintojas. .Jo pagalba 
Lourde tapo įsteigtas medi
cinos . biuras tyrinėti ten į- 
vykstantiems / stebuklams. 
Jis nevengdavo viešuose su
sirinkimuose atkreipti susi
rinkusiųjų dėmesį į stebuk
lą galimumą, ir įrodyti jų 
sąryšį su mokslu. ■

Kauno “Darbininkas”
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Išplaukimai 
laivu iš 

New Y orto

.LITUANIA
Gruodžio

LITUANIA
Sausio 26 .

ESTONIA
Vasario 9

BALTIKO 
AMERIKOS 
LINIJA
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tnl musą specialybe ir Ilgų metų prak
tika. Darbas artlstiSkas, Kainos Žemos.

M. A. NORKŪNAS . _________
•ĮP. O. Box,Sl, tawrenoe, JHass.gija XI-4 tarėjo Siu meta

TAI

DĖL

KELIAS

LIETUVIŲ
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Kreipkitės į Vietos Agentas ar 1 
BALTIC AMERICA LINE 

8 Brideo Street No\y Tork, N.* V

Napoleonas ir Ro
Šančius
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Napoleonas I, būdamah 
savo garbės ir galybės aukš
tybėse, nuėjo, vieną dieną su 
jaunu palydovu Chabothi į 
teatrą. Imperatorius vadi
namuoju veikalu mažai tesi
domėjo. Jis stebėjo paeiliui 
visą publiką ir tai jam tei
kė daugiau malonumo nęgit 
pats vaidinimaš. Pagaliau 
jo akys sustojo ant savo pa
lydovo (pažo). Ilgai ir su 
nusistebėjimu žiūrėjo jis į 
jaunuolį, kurs dar mažiau 
domėjosi tuo, kas dedasi te
atro scenoje. Jis sėdėjo pa
sidėjęs rankas ant Sėlių po 
savo apsiaustu, lyg* jis butą 
užsiėmęs Visai kitokiais rei- 
mlais, Staiga Napoleonas 
pagriebė pažą* Už dešines ir 
pamatė joje—rožančių. Tas 
nelauktas atsitiikmas jau- 
nuolį ne. mažai išgąsdino' ir 
jiš, žinodamas savo Valdovo 
nusistatymą, buvo jau pasi
ruošęs išgirsti iš jb smarkų 
papėikimą.

Bet apdiyylė. Imperato
rius nuramino jį, sakyda
mas : ‘‘Princai! (kunigaikš
ti). Tamsta esi labai kil
nus, galėdamas taip aukštai 
pakiltU virš šito vaizdo men
kumo. Tamstą įkvėpė. Tei
singoji Dvasia ir iš Tams
tos bus taip pat.kada nors 
teisus vyras. Tad kalbėk 
toliau savo rožančių, aš 
tamstai daugiau netrukdy
siu.” '

Šis pranašiškasl Napoleo
no posakis' tikrai’išsipildė: 
praslinkus . kuriam. laikui 
princas Rohan Chabot atsi
sėdo į Bezansono arkivysku
po sostą ir pasižymėjo savo 
įhbdaiingumuj. taringumu 
ir dievotumu. ' (“P-nis”)

>

. v

Šiais mokslo motais lietu
viu studentų, būrelis Vienoje 
žymiai padidėjo. Naujai at 
vykūsiijjų. dideliausias skai
čius tenka veterinoriams. 
Šiais metais viso labo skai- • J ' * . , • ’’’
tomą 46 studentai (jų. tarpe 
dvi studentės), čia turima 
mintyje tik lietuvius imant 
tautybės atžvilgiu. Jei skai
tyti visus studentus, kurie 
yra Lietuvos piliečiai; tai šis 
skaičius gal netoli du kartu 
reiktų paimti. Sulig studi
ją specialybes šiaip skirsto
si: Universitete studijuoja 
filosofijos mokslus 1,- che
mijos 1, : teisę ir mediciną
3. asmens.. Aukštoje TecU 
nikos. mokykloje, elektro- 
technikos skyriuje 1. Aukš
toje Veterinarijos mokyk
loje 11 asmeniu Aukštoje, 
Žemes kultūros mokykloje 
(Hochschule f. Bodenlml- 
tur) 9 asmens. Aukštoje 
Prekybos mokykloje apie 16 
vyrą ir į mergaitė. Aukšto
je kūno kultūros meno mo- 
kvkloje: 1 mergaitė.

Visi lietuviai yra susibū-
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Priduok Savo Užsakymą Dabar ■ 
Perviršijantis Chevrolet 

Chevroletų Istorijoj 
- Šeštas Kainoje Ketvirtoj Eilėj

Nuo pat išsigarsinimo Chevroletų, tūkstančiai jau pridavė sąyo... 
užsakymus dėl,šio naujo įspūdingo karo !. Niekad pirmiaus jo- 

;kis Chevrolet nebuvo taip priimtas per visuomenę į tokį trum
pą laiką kaip šisT, y 7 / • ; . '

/ ' Didelis naujas 6 eylinderių valve-in-headTinotoras. Ne tik turi.
32% daugiau jėgos kaip pirmasis Chevrolet motoras\ .... ne ■ • 
rik siūlo įspūdingą • padidintą jėjgą ri* smarkumą—bet duoda 
nudstabit taūpuiną su knriim galima važiuoti *20 myliu su viė- + 
nu galionu gasidmo. * T . ’ “ . *

Šis įspūdingas padirbimas ir taupumas at
siekė tą naudingą įr pelningą mašinos; pa- 

___ gorinirnii H pirmiaua Chevroleta nesirado-- - - 
padirbta naują ir sunkesnią cranfcrimft—- 
nttujas eaiburrioij .hu ventiiri choke iv au
tomatiškai smarkia pompa ... naujas 

* eamshaft . . nauja gaspline pampa, ir 
filfer , , « semi automatiška apark kontro- 
1c . , , ir .hot spot mairifold.
- . « *>

Puikūs<naitji Fisher bodies išdalinti ypatiti- 
gal madoje ir. gražume ne*tik patogume. ’ 
Ateik ir sužinok tą pilną ir įžymią istoriją

■ šio viso didžiausio-Chevroleto!

-•■■■■ĮiMąiMi&aaMkum

77te’ 
ROADSTER,
•l'llė

F ♦ »*««»• $52D
'i ii ei x ’
PHaeton,.•,;..... - *$525

...,»$595

..„ $595

.....$675

. . . . $695

■ $725
! FEDAN DELlVEIlt... $595 

LIGHT .
DELIVERY CnASSlS :. $400 

. :i Vj ton CHASIS. ...... S545 
WITH CAB.... I......
JVj TON" CHASIS MM

,\All prlces f, 9, b. FUnt, Mirk. .

The <
: CQACU.^..«i^t. 

i'/ie 
couri’i#

SėDAN, ........
; The Špart 

•JABBIOLET......
%'Jic Coiirertiblc ’

.. LANDAU,........

i

*r.

♦

£
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Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei-site klauskite lietuvio salesmano. I •

Company
GENERAL OFFICES 110 Cumiftington Street, Boston

. AUTHOklZ£D CHEVROLET DEALER8
BOS^GU t Commonwealthi Chev. Co., NE\VTON: Stuart Chev,.Co., 431 Wasb. ĖAST MILTON: Alfred East 

ILKI n*n/l QQQ r’nTY»mnn«?AnUh A IlljjtOIl St *

444 IVatertoVn St
NĖWT0N HIGHLĄNDS: Woodworth;

Mojtor Co. - * .* •
IIYDĖ’ BARK: X X Delaney, 1243

Hyde Park Avė. . ;
MALDEN: . Frume Motorą, Ine,, 144

Eschąnge SP , 
DORCHESTER i Columbla Chevrolet

Ine., 617 auti 399 Columbia Road 
(Uphaftis Corner) • -

NORVVOpD: Fenton’s Garage 
QUINGZ: IVasIiIngton Sf. Garage, Ine.,

216 iVashington St. 1 
DEDHAM : DedhaM S<įuare Chevrolet

Company, iVashlngton St. . ’
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melarison Bros., Ine.,

67 Chelsea St. , 
MATTAPAN: !. j. Dėlaney, 1509 Blue 
IIIU'Ave. .

Q U A L IT Y A T L O W

l'

i

i

t

j

■ 949 and 983 Commomvealth Avė.
AIIEINGTON: Arlingtoii Auto Co. 

450 Massachusetts Avė. . .
AtDANTIC : NorthQuincy Garage, 151 

Haftcoefc St. ■'• •• '• .. • '
CHELSEA1 McBsIde Chevrolet Co.t 

.Chelsea Są.
CHARLESTOIVN: Stanley Harlotv 

Chevrolet. Corp., 334 Maln S t
EAST BOSTON; WKarnoek-Lyneli Mo

ters, Ine., 9.44 Saratoga St.
SOUTH BOSTON: Dalley Chev.

, 664 Broadvyay ■ x
CAMBRIDGE: Cambrldge. Motor 

277 and 308 Massaehusetts AVe.
MEDFORD: Atton & Jonės; Ine., Med- 

ford, Sųuare
MELUOSE: Field Motor Sales Co.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine, 
WĖLLESLEY HILLS: Stack & Mč- 

Adam Tnc.

«'

Co.,
*

Co.,

ingtonSt.. AVEST RONBURY: Mt.HopeMotoi
NONANTUM: Sllver Lake Chev. Co, i 'Sales, 1782 Centre St. . . . •

ROXBXJRY: Grove Mali Chevrolet CO,, 
.f58Blue Hlll Avė. ... • .

READINp-^ Bal-Don Chevrolet Ine, 
RĘVERE: North Shore Chevrolet Co-t 

1459 .N, Shore Bei. ‘
ROSEINDALE: Mt. Hope Motor Sales, 

415 Hyde Park Avė.
WAKEFIELD: MainSt., Chevrolet Co. 
IVALPOLE: IVaipole Auto Stn., 

19 Stone St.
WALTHAM: Robert G. Pense, Ine* * 

703 Maln S t • . *
WATERTOWN: Danlels Chevrolet Ctt, 

647 Mt Auburn St;
(ĮVEST NEWTON: TV, J. Furbush, 
50 Davls Avė.) 
WINTHR0P: Gordon G. 'Fullerton, , 
57 Putham St t . “

W0BURN:. Lynch Motor Sales; Ine, 
40 Wina St

t

»

C O S T
Z
■■■.-■r?,.,-—----------- . , —......... .. ....

veikimui vadovauti išrinkta sisteiguš, užmigus: ir vėl 
kimo programoje buyo vąl- valdyba, kuri šiaip užėmė 
dyboš atskaita, valdybos or- pareigas: p. Grigas Valan

čius .pirmininkas, p . P . Vą- 
rekojis sekretorius, p. V;
Baliekaš iždininkas, p, Ka- 
minskas viee-pirtatatakąs ir 
p. Talat-Kelpša narys, • Re
vizijos komisijon .išrinkta ... ~
p-lė Bazumavičiūte, p. Kul- SUTEIKIA POĮLSINGĄ, 
vinskas ir p. Trasikas. Nuo 
šio-, laiko Lietuvįą Draugija 
Vienoje yra Tegali organiza
cija; Tad sulig įstatais, ku
rie užregistruoti Vienoj, 
valdybos išrinktas garbės 
teismas,’kuris susideda iŠ p. 
Augustaičio, p. Valančiaus 
ir t p. Jasevičiaus. Reikia 
tikėtis, kad ir šiais mokslo 
metais draugijos nariai kuo 
geriausiai-sugyvens ir jokių 
partinių ginčų, kurie tam 
galėti], pakenkti, padedant 
naujai valdybai, išvengs.

Vięnos lietuvių studentų, 
kolonija yra dar veikli it 
organizuota Studentą Atei
tininkų Draugovė, vėliau į-

pirmą.-susirinkimą. Susirin-

ganų rinkimai ir tolimesnis 
veikimas. Draugovė, pirmi- 
ninkaujant p. V. Jasaičiui, 
padare 8 susirinkimus. Tu
ri he visai mažą iždą, apie 
1000 litų, iš kurio draugo
vės nariai gali gauti trum
pam, laikui paskolas; Drau
gijai skaitė paskaitas įvaL* 
rfis asmens iš šalies ir drau
gijos nariai. Viena reikią 
pastebėti, tai getas draugi
jos narių sugyvenimas sa
vo tarpe. Jokiu ginčą ar 
didesniu hesusipratnūą tarp 
atskirą draugijos nariu gru
pių nebuvo; vienas kitas as
meniškas nesusipratimas 
nors ir pasitaikė, bet drau
gijos valdybos, ypač jos pir
mininko dėka; pasisekė su
taikyti. Tatai • konstatavo 

rei lieta^iu’dtau^Kfea^ toūglta? valdyba ir nariai 

gijoje* dalyvauja visi lieta- v«k,w
vįau VienasLiatttviąDrąU“ -’^

Tolimesniam

' '■ ’j

praeitais metais .pradėjus 
veikti Tautininką.. “Ned 
Lituania” draugovė ir pa
galiau dar šiek tiek kruta 
ir Prekybininkų draugiją. £

. “S^nos’*- :
■ L ‘

V**"*

RAMŲ MIEGĄ
žmonės, kurie kenčia nuo prasto 

miego Ir kurie atsikelia rytais pavar
gę ir nusikamavę, turi imti NugaTone. 
Tas stebėtinas preparatas ptĮdaryą-jtt- 
šųmiegą ramų, pollsihgų,, padldlhK 
jėgų ir veikimų nervų, muskulų ir ob 
ganų. Kada tai bus atlikta, spėka ir 
energija padidės, apetitas bau geres
nis, pagerės virSkinimas, apsistos Inks
tų Ir pūslės susierzinimas, kohstlpa- 
elja bus nugalėta ii* libelna sveikata 
pagerės; ” . , ; \

• MM t. B. Bedd, Hartpeld, Ark,, 
pasako ką NugtvTone padarė jai* Ji 
sakot. “Nuga-Tone yra geriausias pre
paratas koki ag kada vartojau, Ait 
buvau menkos sveikatos ir negalėjau - 
dirbti. AS negalėjau miegoti naktimis 
It buvau taip nemota, kad negalėjau: 
pakęsti jokio triukšmo.- Dabar as ue- 
la-su nemota,. mano sveikata yra ge- 
.resn? Ir aS gerai miegu haktitnls. Ak 
niekad . negalėsiu' uMiektlnai pagirti 
Naga^Tone.^ Jeigu Juaų: sveikstu nė
ra tokia, kokia ji turėtų būti, iųt tu* 
rite Imti mw*Toneta*Uip, kaip mt- 
lldnai Kitų daro, Jus galite gauti 
Nugauna kur tik vaistai yra paribį- 
vinėjanil arba lašų vertelga ptafcya- 
dėl jus 1§ urmo valstybės,-
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$4.50 Amerikoje metam* 
$5.50 Užsieny metama ■ -
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rorelgn once per Xfeek yearly...,$3.00! Ui81eny viena kart sataM#*met $8-00 J Yra tai Maskvos pinigais 
r -.D A £ BIN CM KAS**. įšelpiama ęrganiząeija tinun-

8^ Wėst Broadway • Sonth Boston, jii tikslu šelpti ttž komųnis-
Tėlcphone SouthBoston 0620 rtinį darbą pakliuvusius ka-

==^ Iėjimųn 4 4 tavmdšeius J * Ko- 
[munistai ją vadina beparfy- 
[ ve, todėl kad, girdi “Mopr” 

. . Į šėlia ne tik komunitus ir jų 
šios rūšies bedievių. Kuris Įšmmas, bet ir kitus apmul- 

iš jų ieško tiesos ? Kuris ke^ F^f darbmikus^ kurie 
čia savo nuomones 1 * Tiesą i komunistų dūdelę, 
pasakius neteko matyti, kad Į .^e t°. * M0Pr>0”
turėtų kokias nors nuomo- [4 csolpiiną’ ’ kalinių, aš jr no- 
nes,'išskyrus katalikybes įp Įriu čionai sį tą papasakoti, 
katalikų* neapykantą. Jie Varnių koncentracijos sto- 
neieško nieko, gyvena jaus- vykioj tarp kitų yra neina
mais, Jų bedievybė 0mė|^’ ir komunistų, daugiauisa, 
juose nes koks tai kxmigast>W ^ydų; juos taip pat 
kada tai Juos įžeidė ar pa- Įšelpia kalbamasis _“Mopr.” 

piktino. Kuomet taip pro- Kuomet Rusijoj valstie- 
tauja .tamsus prasčiokėlis, čiai ir darbininkai komisa- 
tai suprantama, bet sunku Irų spaudžiami kenčia bai
su prasti, kuomet neva inte-Įsiausį. skurdą (savo laiku 
ligentas redaktorius nemato [komunistų “rojų” esu nuo* 
kitų bedievybės priežasčių, [saviu kailiu patyręs) žydai- 
kaip tik tariamuosius kata-[spekuliantai yra remiami ir 
likų “zababonus,” kuriuos... maitinami iš Rusijos val- 
girdi, kunigai palaiką! Tu-jstiečių išluptais pinigais, 
ščia būtų. ką nors įrodine- Varnų kone, stovykloj ko- 
ti žmogui, kurs serga šliu- Į munistai turi savo taip va- 
piška bedievybės psychoza. dinamąjį kolektyvą į t kuri 
Tiek tik .pasakysim; kad So- - įeina, iš viso 45 žmoiiės (35 j 
lovjovų, Papinių, William- žydai įr 10 kitų tautų), 
sų ir kitų jiems panašių be- tąjį . kolektyvą ir šelpia 
dievybė.buvo kurkas aukš- “Mopt’as,” bet stovykloj 
tesnė už Šliūpo ir jo apolo- [komunistų yra ne 45 žm. 
getų bedievybę, neš jie tu- bet apie 100 žm., taigi ma
rėjo daugiau smagenų ir ge- tome kad “Mopras” šelpia 
ros valios už mūsiškius 'be-Į toli'.gražu ne visus savo sė- 
dieviųs. Jie ieškojo ir rado, fbrus bet tik,artimęsmūs sau, 
bet .ką. ieško mūsiškiai i§ kurių tižisi toėti dau- 
- ------ -- - Įgiau naudos, o kiti “tavo- 

riščiai” stovykloj sėdėdami 
tik žiūri kaip Jų buvę drau
gai žvjukai “Mopr’o” pri- 

domėjimo pasėkos jau ir da- siun5iama mėSa, sviestu ir 
bar pasirodo. Pietinėse vai- kt. ftaista ir varvina ; 
stybėse atsivertėUij pkatali- Lors gytfįjai . komunistai 
kų tikėjimą yra kelius sy-' 
kiūs daugiau negu kad buvo 
prieš rinkimus. Be to dar 
katalikai sukruto organizuo
tis tilvsltL paskleisti kuodau- 
giausiai. literatūros aiški
nančios katalikų tikėjimą 
protestantams. Mat .Ameri
kos protestantai lygiai kaip 
ir mūsiškiai bedieviai ne

likus, rimtesnieji protestan- kenčia katalikų labiausiai

Besme-enc Bedievybe

Garsusis rusų filosofas, 
Vladimir Solovjov, būda
mas studentu buvo ateistu. 
Kuomet jo tėvo draugai 
kreipė tėvo demėsį į- Vladu 
mirė, bedievybę, tėvas jiems 
atsakė:, jei Vladimiras ieš
ko tiesos, jis ’ ją ras;. jei gi 
jis gyvena tik bedievybės 
jausmais, tai jokie perspėji
mai negelbės, nes smagenų 
trūksta. Vladimir Solovjov 
ieškojo tiesos ir ją rado. 
Vėliau jis tapo žymiausiu 
krikščionišku Rusijos filo
sofu. Papini irgi yra buvęs 
aršiu ir veikliu bedieviu, 
bet, kas yra skaitęs jo pa
rašytą Kristaus gyvenimą, 
Žino, kad šiandien jis yra ly
giai karštu kataliku, kaip 
kad seniau yra buvęs bedie- 

■ viu. Žymiausio katalikų lai
kraščio J. Valstybėše / 4 Com- 
momveal’* redaktorius M. 
Williams irgi yra buvęs be
dieviu. bet jis ieškojo ir ra
do tiesą. Yra tečiau ir tokių 

. bedievių, kurie ieško tiesos, 
' bet ir miršta jos nesuradę.

Mūsų bedieviai, net. inte
ligentai, nepriklauso prie 'V • •
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girdi, kunigai palaiką! Tu-jstiečių išluptais pinigais.

Varnu kone, stovykloj ko-

Bigotizmo Vaisiai

Visi gerai žinome, kiek 
' neapykantos ir šmeižtų su

kėlė gub. Smitlio kandida
tūra į prezidentus. Tamsios 
protestantizmo jėgos išpylė 
ant katalikų visą savo pa
giežą ir prirašė nebūtų daik
tų apie jups.

Vis dėlto ta melo ir šmeiž
to kampanija nebus be nau
dos katalikams, Kuomet 

.tamsūs bigotai šmeižė kata-
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tarpe labui; mažą! itiri Įtefe
„ . . v:.“MoĮ ‘ Kalėdų Dovana /
daugybę siuntinių• bu , aės ir jeigū Maskvos ktmni-1 ” ■
-cbmis**'kmdomis-Jie- per^sa-Įūistai atistotų jiids šelpti tdil .
vo Velykas ir maitinosi. r [jie išnyktų, kaip pavasario Jung. Am. Valstijose yranas' “Darbininkas” 

Kuomet stovvklon atga!-Megas. Gi mūsu. vi&iį j>a-lgražus;paprotys, savo guni-r.............................. ....

dabartinės’ valdžios labaillingaš usnis išLietuvos di>Mw teikti Kalėdoms do- 
dažnai atsitinka) tai stovyk*Į vonų, vyti iŠ savo tarpo tuosĮvanėlę, Krautuves daro gė
los komunistai pirmiausia Ispektiliantas kayjerištos,Įwawią bižųį, tai prieš Ka* 
stengiasi sužinoti kas per [kurie prisidengę “darbiniu- ĮlėdM In ištikro, Kalėdos 
žmogus tas ųaųjai atgabėn-Įkų .gynėjų” vardu mulkina ĮM didelės reikšmės šventė, 
tas; jei.pasirodokad “nau-įtamsesnius darbininktis. kurititi , ir netikėliai visgi 
jokas” yra ne komumstasĮ Karnitm^eĮlatikia..
tai stengiasi patraukti jį sa- .......- - Amerikoje gyveną lietu
ve pusėn įvairiai girdami ĮvigTOJB PAGAUBIĘ^O---Iviai lūrime palikę savo se- 
save. . Y ? LENKę VALStYBEI LAL »dje (tėvynėje, tai tėvelius,

Komunistų “Mdpr’as” DOTUVtp MALIJĄ |taį brolius-sesiites ar Šiaip 
kaip irjų partija -statosi esą I PAGlĮpOIcfr * Į draugus pažįstamus suku*
grynai darbininkiška orga-į * . * / .. Iriais nors retkarčiais visgi
nizacija kovojanti su “bud- metų Lenkijos neptirĮsuBitašome. Jiems būtų di- 
žeinis,” tačiau pažiūrėkit A-sttkaktUVėiiteįdėlis džiaugsmas,'SUBilaukus 
merikos lietuvi ai darbiniu- [paminėti lenkų valdžia bu-Į kokios nors dovanėles nuo 
kai kokie “darbininkai^Uyū įsakiusi visų tikėjimųjaav0 < sūneįio-dukreles ar 
vadovauja Lietuvos komu- Ibtižiičioms atlaikti iškilmių- Įbrolio-sesutės iŠ ^tolimos A- 
nistams. Pažiūrėję jūs aiš- Įpamaldas. Ryšy* su tuoĮmerikos ypač Kalėdų laiku, 
kiai pažinsit tų, Maskvos atsitiko nemaža UfeBUBiptati-ĮGėriaųsia dovana, kurią mes 
pinigais Šelpiamų, komunis-Įm1!- Pavyzdžiui Rytų Gali-Įgąiįme pasiųsti savo bran
tų veidą. Čionai aš paduo-sijoje Przeinyslfo . mieste įgiemsienis Lietuvon, tai gė- 
siu keletą pa{vardžių tų ku-miiotų bažnyčioj sulig pro-Iras katalikiškas laikraštis., 
tie vadovauja komunistams gramą taip pat bUvo suruoš- [Laikraštis lankydamas mū- 
Varnių koncentracijos sto-Įtos pamaldos,- po kurių tu- Įsų tėvelių, brolių-sė^učių 
vykioj: z rėjo.būtsdgiec).otasilgiausiųĮgrinteles, primins 'jiems,

.1) B-ro, komunistų kolek- | metU . Lenkijos valstybei. Į [kad ines dar gyvi esame ir 
> tyvo valdybos narys, dabar, pamaldas atėjo lenkų vietosi jų nepamintame, nors dau- 

perkeltas Šiaulių kalejiinah, įvaldzĮos valdininkai^ gelis gal jau keletas desėtkų 
rabino sūnus, turi Šančiuo-P^į^2^8 atstovai. Tačiau [metų, kaip savo senąją tevy- 
se nuosavą krautuvę ir ke-p^^ym0!* perpildytoj kai-lųę apleidome. Taigi užiašy- 
pykla kurioj dirba keletaš|.mleSių, vietoj ^Mnohaja kimo savo giminėms Lietu- 

Litti” Lenkijai pagerbti voft Amerikoje leidžiamų 
staiga pasigirdo choru ge- lietuvių katalikų laikraščių, 
dulinga giesmė, paprastai Darbininkų reikalams gin- 
gieddma už numirtisius, — tf .skiriamas laikraštis, Liet. 
Amžinį Atmintį. Darbininku Sąjungos orgą-

Kaip susierzinęs lenkų 
laikraštis, bažnyčia net su
drebėjo nuo tų gedulingų 
giesmių Lenkijos valstybės 
adresu. Lenkų valdžios ats
tovai iš bažnyčios pasišali
no*

• ■ »' :

statosi ateistais tačiau, pa-

i

■d*

v*

darbininkų.
2) S. ii\B. Gr-tės, seserys, 

Panevėžy ‘.turi galanterijos 
prekių magaziną,, dabar 
randasi Šiaulių kalėjime.

3§ G-kas, Raseinių žydas, 
turi batų dirbtuvę kurioj 
dirba apie.25-30 darbininkų.

4) M-aitč, užlaiko Kaune' 
prošiitučįų namus* 

; 5) B-aitė, rabino duktė 
studentė.

6) P-lytė Kaune turi.nuo- 
savius dviejų gyvenimų mū
rinius namus- .

T) Ž-nas, Mažeikiuose tu
ri 3į jus namus.

Manau, kad -šitų pavyz- 
džių užtenka kad pamatvti atidartya.

■

«

Jis sugrįžo iš jubiliejinio, pokylio.
Penltiasdešimt metu—pusę šimtmečio jis ra 

še: eilėraščius, dramas, noveles, apysakas, apsa-
' tai pradėjo daugiau domėtis dėl to, kad nepažįsta kata- Į kynėjimus—tai vis jo pusšimtmetinio kūrybinio 

katalikų tikėjimu. To susi-likų mokslo.

.-------- :—'—:—~~ <

Gruodžio -21, 1844
• *

iiominė tvarka. Neperde
dant galima sakyti: gimė 
nauja civilizaiija.

Gruodžio 21, 1844-ais me
tais Rupūžių gatvelėje, 

i, v Rochdale, Anglijoje tapo 
. atidaryta-pirmoji kpopera- 
/ tyve krautuvėlė. Šiandien 

po 84 metų visame, pasauly 
yra virš 50 milijonų koope- 

. ratorių, kurie laikosi tų pa
čių principų,- kuriais pasi
remiant Rochdąle’o pionie- 
riai įkilto savo pirmąją 
krautuvėlę. Kooperatorių 

‘ tikslas yra įvesti kooperaty
vą tvarką-visame pasauly ir 
tai, ne revoliucijos, bet t ai- 

: kos keliu. Netenka abejoti, 
kad jie to pasieks.

Gruodžio 21, 1844*yra- ir 
: . bus viena svarbiausių die- 

• nų istorijoje, nes. tuomet gi
mė nauja, tobuliausia eko-

Hooverio Birža

Kuomet Hdoveris liko iš
rinktas į prezidentus, New 
Yųiko birža parodė net per
daug1 džiaugsmo. Akcijos ki
lo smarkiai ir kasdien buvo♦ * 
jų parduodama nepaprastai 
daug. Praėjo niėmio. Bir
žos kainos ėmė svyruoti. Pa
galios gruodžio 12-tą kainų 
“dugnas iškrito.”

' “Hooverio birža” neilgai 
tebuvo. Žiūrėsim dabai’, kaip 
ilgai tęsis “Hooverio gerbū
vis.”
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darbo daviniai. Dirbo savo garbei^ savo tautos 
išgarsinimui, kuri ir jį, iš savo puses mokėjo 
įvertinti. Ji.davė jam.viską, ką galėjo: garbę, 
turtą ir pagerbimo ženklus.. Senai nuvytę ir 
gyvi jubiliejiniai vainikai kabėjo ant sienų; pa
dovanotos jam knygos gulėjo ant stalų. Paskui 
buvo surengta iškilmingas paminėjimas, kuria
me per savo atstovus pasisakė visa tauta ir jam 
pareiškė; tu ėsi didis, ir tavo nuopelnai didžiau
si ! Ir pasitenkinęs, nors ir išvargintas tomis 
visomis, ovacijomis, beveik septynių dešimtų me
tų senis, jis sėdėjo patogioje kėdėje ir įtemptai 
žiūrėdamas į liepsnojančią ugnį, kaip kad se
novėje, kamine, jis galvojo: mano gyvenimas ne 
Veltui .praėjo... . <

Buvo gili naktis ir namuose viešpatavo pik 
niausią tyla. Staiga senis krūptelėjo, jją už
girdo tariniu ‘dejuojant. Ar tik nė galiųcinapi- 
■jąt' Bet netrūkus išiiaujo pasigirdo dejavimas, 
paskui aštrūs rėkavimai ir staugimai* Apačio
je kaž-kas darėsi negera. . . Y

• ,4. • ” • . .4

Jis ••paskambino-*bet niekad nesirodė* Ma
tomai tarnas, išbudintas triukšmu, taipgi niv 
bego žemyn. *
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Senovinė skardos (eilios) 

kasykla Callington, Angli
joj, kuri apaugo aukštais ą- 
žuolais nuo laiko kada ji ap
leista, dabar yra iš naujo

»

išeina 
du kartu savaitėje; “Dar
bininkas” Lietuvon metamą , 
$5*50, Vieną kart savaitėje 
metams $3.00. Antrašai 
“Darbininkas/-* 366 Broad* ; 
tvay, So* Boston, Mass..

Dienraštis ^Draugas’* Lie* 
tuvon metams $7.00. Pusei' 
inetų $4,00. Anttoštis: D^aų* 
gas.Pųblishing Oo.y 2334 
Oakley Ąve,, Clūcago, III.

Savaitraštis 4 Garsas* * Ine* 
tuvon metams $3*00. Ahtoa* 
šas;' “ Garsas, * ’ 222 So/ OtH 
St., Brooklyn, N. Y.

Jaunimo dvisavaitinis la& 
kraštis “Vytis** Lietuvon 
metams $4.00. Antrašas? 
“Vytis,” 4736 So; "tV’ood r 
St, Chicago, III. * x

Moterų reikalams skiriam 
mas mėnesinis žurnalas 
“Moterų Dirva” Lietuvon . 
metams $2.50. Antrašas: 

. “Moterų Dirva,” 2322 W. ’ 
24th St, ChieagOf III.

Grynai tikybiniu savaiti* 
nis laiikrašris “Laivas/* 
Antrašas: “Laivas,” 2334 S< 
Oakley Avė., Chicago, III. ■

Pasirinkę bent vieną* už
rašykime savo giminėms 
Lietuvon o jie skaitydami'... ■ 
lavinsis ir' dėkos savo gera
dariams už naudingą dovaj 
ną.

Fed, Sekretorljatas'

3Rn
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180 Hale Aveiiue, 
Brooklyn, N. Y.

Kazys Polileika

KAPAI
Netoli Radviliškio, kur kovės pulkai, 
Miške prie pat miesto mątyti kapai... 
Jau kryžiai supūvę, aplaužytos plytos, 
Ant lairių pavardės buvo rašytos.*

J T*raeis keli metai* ir kryžių neliks, 
O vietoj jų Žolės ir krūmai išdygs,. 

. Tik vienos tos pušys ir gražūs beržai. 
Su pagalba vėjo primins mums dažnai, 
Kad ten priguldyta ne vien tiktai mūsų, 
Bet ilsis daugybė vokiečių ir rusų. -

• / • (“Karys”) y
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Senis susijaudinęs pradėjo vaikštinėti po 
kambarį)- dejavimai ir staugimai nutilo, o jų 
vietoje pasigirdo susirūpinusių vyriškų ir mo- ' 
t oriškų balsų ūžesys. Bet kas ten apačioje dė
josi, Jis niekaip negalėjo supaisyti. Nekantrus 
noras sužinoti kas ten dedasi, privertė jį išeiti 
ant laiptų. Tenai jis susidūrė su savo tarnų 
kuris uždusęs ir matyt labai susijaudinęs, 
stojo ir sušuko: - y / . ■

— Pone, pone, kas tenai darosi!
~ Kas! Kalbėk! Aš jaū pats ėjau...
Tarnas, tartum norėdamas jį sulaikyti, 

tiesė ranką, Sakydamas t
- Neik, ponas, neik! Tenai užmušė..,
- Ūžmnšėt. . •

— Taip. Tašai stalius^ kuris ten apačioje 
gyvena, turi dukterį. Mergiūkštė vos penkio
likos metų, bet jau buvo ji amžina girtuoklė. 
Vogdavo iš tėvo pinigų degtinei, visi tai žinojo 
to jis ją dažnai mušdavo. 'Taip ir šiandien jis 
pradėjo ją mūšti, mtišė.1 baisiai, nu ir stalienė 
Įsikišę, pradėjo užsistoti. Tuomet jis įsiuto; pa
gavo kirvį, stidąvę žmonai ktovapenčiu pakam 
šin ir ant vietos užmušė. Jis Jau suimtas. Neik 
tenai ponas-Mieįiai daugybė varguolių, policijos 
ir negyva staĮiene. Dar nesena ji buvo moteris, 
keturių dušimtų metų, ųe daugiam /. Įr ren 
kejo, kad tai visa įvyktų pono? jubiliejaus die- 
ųbje... . - '■ 1 ’■ • ' ‘ u * • • i

Stenąs poefąs sugrįžo atgal.
— Galponąnuiūdytir < ;

yr Nereikia, gali eiti* Aš noriu pabūti! 
vienas.^ , ’ > ■ <• 3
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Tarnas išėjo. < .-■
21tsisėdęs’kaip ir puma kėdėje,'jis isnąujtf 

įsižiūrėjo j,liepsnojančią kamine ugnį. Pusė 
amžiaus darbo. .. turtas. . . visų pagarba... pa- . 
gerbimas.'.. Jis prisiminė vieno kalbėjusio jo' 
garbei oratoriaus žodžius: “Gerbiamasis jubi
liatas ir laureatas pusę amžiaus su didžiausiu 
pasiaukojimu pašventė visuomenės labui.. 
Gal porą valandų atgal tie žodžiai ir patiko jo 
tuščiam puikumui ir garbės troškimui, -beipd1’--' 
siutinęs juos dabar, jis tik nesutiko : tai netie- ’ 
'sa! Tai melas! Aš dirbau tiktai savo labui, sa- 
vq šiaudai ir tosios saujelės malonumui, kuri 
vadinasi privilegijuota. •

.. Įsimylėję studentai išmokdavo, atmintinai 
mano eilėraščius, isterikės verkšlendavo iŠ ma-» 
no apysakų ir puldavo be sąmones ložėse sta
tant mano dramas, seni profesoriai ir keletas, 
kultūringų diletantų gėrėjosi mano epopėjomis, 
^is tai žinojo—-už tai gi jį pagerbė įųbiMėjunn 

iM^s pasididžiavimu, jos smegenimis 1 
.papUOŽąiii ir pamatiu . Y ■

O. jisMėn, į pamatą, tenai žemyn į rūsius 
Mekmnet juk nebuvo nusileidęs* Ąrisfokratąs 
iš prigimties, jis spindėjo ir Švietė buduaruose 
ir salonuose, niekuom nesirūphldąmąs, vien tik* 
tai garbės ir patogumų įsigijimu^ tr tai vadi* 
namą pusę amžiaus pasiaukojančio ii* įtempto 
darbo, - visuomenės labui. Ištikro taip!. ♦

Taip, be abėJonės* prigimtis, suteikė jam. 
nepaprastą talentu talentąy gąl būt, gėpialj^ \ 
jis. būtų galėjęs Dievas Žino,- ką padarytį lįt 
—ką gi jis padarėt Išjudino dirksnius kaktai 
dešimčių tūkstančių įmonėms; O tie milijonai
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Blaivybe tart daug prie-kaip žmogus neapsieiną be 
' sų. Vieni kovoja su blaivy
be sąmoningaųnes iš girta
vimų jie tori ttatidps, varo 
biznį. Kiti nesąmoningai, 
nenujausdami patys, kaip 
tikrai esama stt svaigalais ir 
blaivybe. Pasitaiko, kad net 
ir įtakingi žmonės pripasa
koja, apie- blaivybę ir svai
galus nebūtų daiktų, gal pa
tys nejausdami, kad tuo jie 
ne vieną 'jaunuolį daro 
Bacho tarnu, girtavimo au
ka; 1 Prie tokių nesąmonin- 
gų kovotojų su blaivybe rel- 
Miv priskirti ir Lietuvos 
iliversiteto profesorių Mačį, 
kuris viešame studentų su
silėkime, kame alkoholis 
buvę smerkiamas kaip truk
dantis studentijai sėkmingai 

.mokytis reiškinys, svaigalų 
vartojimą gyrė.' ‘Anot jo, 
svaigalų vartojimas žmogui 
yra įgimtas. Ar tiš tikrųjų? 

.Ne! Tik tolų žmogaus pa
traukimą vadiname įgimtu, 

. kuris' nekeiio nežadinamas 
' L pasireiškia ir tarnauja žmo- 

gaus gyvybei palaikyti. Sa- 
. ' kyšime valgio patraukimas.

Jau gimęs kūdikis pareiškia 
.. alkį rėkimu. Nevalgytų — 
• žmogus numirtų. Prie svai- 

. galų sveikas žmogus neturi 
« jokio patraukime. Pilmią 

. kartą jį ragaudamas jis net 
kratosi, Tik ilgesnį' laiką 
juos vartodamas, pripranta 
prie fe lygiai ’kaip’ ir prie 
kitų nuodų. Kad svaigalų 
vartojimas nėra įgimtas, 

, ~ matos iš to, jog daugybė 
Žmonių net visą savo gyve
nimą apsieina be svaigalų. 
Svaigalai pripažinta nuo 

, ; dais, kurie kenkia žmogaus
sveikatai. Jei svaigalai bū
tų žmogui įgimta, blaivinin
kai negalėtų be jų'apsieiti,

• į

* •

vandens.

Sakomą, kad svaigalai y- 
pae vyrui reikalingi, kaip 
aktingam visuomenės na- 
riuij kad sužadinti].- jo ener
giją, paskatintų prie veiki* 
mo/Bet ir Čia Įdygtam. Tie
są) svaigalai žadina žmo
gaus judesius. Žmogus da
rosi šiek-tįek gyvesnis.. Ta
čiau nepaisant to judrumo, 
jo darbo našumas yra ma
žesnis, o pats darbas bloges
nis. .Po trumpo sujaudini
mo seka aplepimas, kuris 
daro žmogų niekam netiku
siu. Tame ghlėjo persitik
rinti kiekvienas, kam teko 
kartą smarkiai įsitraukti, 
nekalbant jau apie tikslius 
mokslo tyrinėjimus.

Nekuriu manoma, kad ga
limą gerti, tik nepasigerti. 
Vadinasi, reikią gerti ne 
tam, kad nugriūtam, bet 
kad atsikeltam arba, kitaip 
tariant, reikia gerti su sai
ku. Bet čia reikia pastebė
ti, kad nė vienas girtuoklis 
negimė girtuokliu.. Jis irgi 
pradėjo gerti tik su saiku. 
Ir vis dėlto ilgainiui saiką 
peržengė ir tapo girtuokliu. 
Jei paklausime blaivininkų, 
vadinamų saikininkų, ar vi
sada pavykdavo jiems sai
kas išlaikyti, tai išgirsime, 
kad jiems saikiai begeriant, 
nekartą kaito kakta, galva, 
sukosiu Vadinasi, ir * jįenų?. 
nekartą prisiėjo, 'gal. ir ne
jučiomis peržengti saiką, iš
gerti, tokį svaigalų kiekį, ku
ris pakenkė jų sveikatai, 
nervus. Nedovanai patarlė 
sako: “Nuo lašelių prie stik
lelio, nuo stiklelio prie bu
telio.” .Pdgaliaūs sakoma, 
kad blaivininkų darbas 

, bergždžias, kad jie vistiek

F.ęlj«ta.nas

.AKLA MEILE

’ Ačiū likimui, kuris leme 
man bįuti kaimynu ąiitomo- 
bilių bendrovės akcininko 
pono.Rioglos ir visokių ne
aiškaus turinio prašymų bėi 
Skundų kontoros savininko 
Dilbos, galiu jums papasa
koti aklos meilės istoriją, 
fiuri, jei vyras bebūtų ak
lai mylėjęs žmonos, būtų ga
lėjus baigtis daug liūdniau.

Kokiu būdu ? r- Prašau. 
Pirmiausia leiskit supažin
dinti šių istorijos didvyriais. 
Ponas, Riogla, automobilių 
bendrovės' akcininkas, labai 
taupus žmogus, ir kai, užsi
degus papirosą, reikia nu
brauktas degtukas mesti 
spiaudyklon, jis atsidurdavo 
tokioj padėtyj, lyg jo akci
jos būtų kritusios visa 80 
^oeenfe D’degtuko jis nę-, 
mesdavo spiaudyklon ay pe
leninėm o dėdavo į seną pus
batį miegamajame kambary 
po lova, kas atnešdavo ne
abejotinos naudos, nes tar
naitei niekuomet, nereikdavo 
pirkti prakurų ‘

Ponia Rioglienė panašio
mis dorybėmis negalėjo pa
sigirti— ji viską užmiršta: 
lietsargį, skrybėlę, pudrą, 
paltą, kojinių raikščius ir

t,

•i

- b 
neišnaikinsią svaigalą vaa> 
tojimo. Ir čia klystama. 
Kad blaivininkų darbas ne- 
bergždžias, rodo Suomija. 
Čia svaigalų vartojimas se
niau buvo labai praplitęs, o 
dabar jiį išgeriama labai 
mažai. Kaip tai atsitiko? 
Savaimi aišku, kad prie to 
prieita' ne svaigalų šalinin
kų,1'bet blaivininkų pastan- 

fe. "■ 1 ’

Taigi profesorius klysta, 
nes svaigalų vartojiipas nė
ra įgimtas žmogui patrauki
mas. Svaigalai yra. kenks
mingi net ir saikiai. įjuos 
vartojant. Nuoseklus blai
vininkas turi kovoti ir su 
saikiu gėrimu, nes jis veda 
prie girtavimo.

Draugijų Valdybų Adresai
JV1NTO PBTRO IR POVILO] 

] DR-lOS VALDVŽA '
Pirtiihiinkaa —- A.Navikas,

702 E. 5th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirtn. J, Jackevičius, v 
’ 92 Saivyer Ave.,Dorchester,MaS3. 
Prot. Raštininkas — L* ŠvagŽdys,

11 Bowen St., S. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
' SGGBroadviiy, So. Boston, Mass. 
Iždininkas ~ Vincas Kalinius,

67 G St., South Boston, Mass. 
Maršalka K, Ambrozas, ■ 
.... 492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus 

’kaS pirmą ncdSidienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj,, 492 Ė. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

■i ’r ii-firiin--į-I I. ■■■■ . J . ti niji ■■„I. .r „Ilk ■M<*ui,ii.r;

IV. KAZIMIERO K. D-JOS
VALDYBOSANTRAŠAI

Pirmininkas Jonas Jaroša, 
225 L .St.j So. Boston, Mass, 

Viee-Pirinininkas—J. Grubinskas, 
. 24 Preseoti Si, Readville, Mąss. 
Prot. Rast. .-A V. Mickevičius,

405 3rd St., So. Boston, Mass. 
Fin,Raštininkas — M. Šeikis, 
' 366Broadway, So. Boston, Masa 
Iždininkas — V. Balutis,, 

36MercerSt., S. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fffth St., So..Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

antrą nedėldienj kiekvieno mė
nesio,, po num. 492 E. Seventh 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South’ Boston, Mass. 
...... --- L--------—

dieu anksčiau baigti rėdž
ius ' mieste, kad. nesusivėlin
ti į teatrą. Tiesa, Rioglie- 
nė grįžo 6 vakaro*ir pradė
jo uoliai rengtis, Kadaugi 
Riogla jau buvo apsirengęs, 
sėdėdamas miegamajame ge
to josi savo taupumu ir su
skaitė pusbatyje net 400 
degtukų.., prhlutrams, Va
dinasi, jo apskaitliavimu. 
tarnąitei turėjo užtekti pra
kilni mažiausia savaitei. 
Paskendusį ,Rioglą ekono
miškų svajonių jūroje stai
ga pertrauke . skambučio 
halsas, Kadangi žmonos tu* 
alėtas* mažai skyrėsi nuo 
mūsų motinos Ievos, Riog-' 
la nuėjo sutikti sveti.- Du
ryse pasirodė $u ryšuliu po 
pažastim ponia-,- Dilbienė ir 
duodamą Rioglai ryšulėlį 
pro verksmus vos” ištarė: 
“Štai, tamstai, aš radau sa
vo amžinos atminties vyro 
rašomojo,stalo stalčiuje” — 
ir nesakta^ net sudiev išėjo*

. Riogla likęs vienas. išvy
tojo gtažiai ryšulėlyje" su
dėtas šilkinius savo žmonos 
marškinius ir užsirūkė pa
pirosą, bet nubrauktą' deg- 
tuką šį kaitą jau nenešė* į 
seną pusbatį po lova miegą- 
ipująm, bet smarkiu mastu 
nūmėtė Čia pat ant žemės.

Kai žmona, baigus reng- j 
tis, išėjo iš miegamojo Rįog- [ 
la tiek tepasakė: “ai vis dėl-1 
Iv iiuiu.x»mmuis uziimiaču. j.l i 
paėmęs už rankos žmoną iš-T 
ėjo į teatrą pasigerėti opera, i 

Sako, kad dabar Rioglų piepj, 
tarnaitė, pirkdama malkas, į §į suvažiavimą lai kiek-' 
renkasi glėbelį sausesnių.., vieną kuopa prisiunčia skai- 
prakurams. Itlingą būrį delegatų svai’s-

KupčiūnaB tyfj organizacijos’ reikalus. 
16-K-28 m., Kaunas. Meg tam bus valdybos rim

----------- ■.—:——kimas ir kuo’ daugiau dele-

ttMGAS GEHERAilS -
ApEMTiC Jeigu neįstengiat delegaA
HUlIIIMu Į tų siųsti į suvažiavimą, tai

rinkti prenumeratas/ skelbimus ir nors įnešimų prisiųskit ras- 
‘‘Darbininkui?’tininkei.

Sąlygos geros : alga ir komisas. At- Į Nepamirškit vietos nė die- 
sEahfetė tųojaus pažymėdami sa-L os. sausio B-ta dieną/1929 
w toao mehlose; Bridgeport, ‘Conn.

• “DARBININKAS” LDS.'ėonn. Apsk. Rast.
366 Broadway( So. Boston, Mass. M. Blašauskaitė

.... ...- 30 Staąrt St., 
to štaliaūš šeima, kad perškaičįūš knygą, ku- p^aP^ -^fe 
rią ąš parašęs jiems ir kuriSkėstų jįiemspew Britam, Conn.

■ Krista.,' •' fe — ■ -■/- ..............=
■ ' • ■ '■ .. .. . 4|<W^

Ir jis jautė tokį pasibianrėfeuą savim, jau-| . • 
tesi taip kaltas, ir visas' pergyventas gyvenimas Ii (ffBjlT JE*

Bet pradėti naują! j ■ ■w Iii
Išvertė KrM'Įi ■'* -'D®!-'

: 8t ;h^: Į k ąl e d ų d o v a n ų 1 
e^‘ ° S S Tik ką gavome iš Lietuvos naują siuntinį visokįij. gražhj šmtaiįrW.

DĖL MOTERĄ
—......_ „nuo $5.00 iki ^36.<M‘w-

.....—------ -—...^.„įiuo $2,00. iki v
............--------- -------- ;„..„.„.„„_huo$2A0iki;

„visi po

Visa tai, be ko ji iš kąimy- ! 
nu gatvėmisgali pafeifi na
mų, nepakliūdania policijos 
nuovadon : už “viešosios 
tvarkos ardymą, bei nepado
rų apsirengimą.” . ,

* * * • ■ ..

Tokia trumpa žmonos at
mintiskiek.nervtiodaVo po
nų Rioglą/ bet kadangi už 
save ’ jaunesnę aštuoniolika 
pavasarių žmoną jis‘ mylėjo 
aklai, .ypatingų nešąiityklų 
šeimynoje nekildavo ir kiek
vienas užmiršimas .kokios 
nors.dualeto dalies baigdavo
si Rioglos pasakymu: “Tu, 
meilute,, grįši kada nors be 
marškinių.”

■ Keliaiikim į antrosios — 
Dilbų—šeimynos židinį. Čia 
kiek blogiau, Ponia Dilbi e- 
nė Visą dieną praleidžia 
miegamajame __ besupdama 
dvynukus ir lopydama įvai
raus "amžiaus dvynukų ir 
vienukų kelnytes ii* sukny
tes, o ponas Dilba iki vie
nuoliktos vakaro sėdi savo 
kabinete, patarnaudamas vi
siems ir visokiuose reikaluo
se. Gal jis metus pasuose 
ištaisydavo ar didelius skai
čius • dokumentuose mažes
niais f paversdavo, nežinau, 
tik aiškių kad Dilba namo 
visada grįždavo‘po 11 valan
dos vakaro. Kokius prašy
mus bei skundus Dilba ra
šydavo Rioglienei, taip pat 
nežinau, bet kad Rioglienė. 
mėgdavo pas Dilbą alnky-. 
tis vakarais — aktas. Gal 
ponios RibgKenės. lankymo
si pas Dilbą galas būtų bu
vęs visai kitoks, gal it Riog
lienė nebūtų buvus bevaikė^ 
gal net dvynus būtų pagim
džius, kas^žiiio. Bet kadan
gi Dilba: staiga pasakė su
diev šiam pasauliui, musų 
istorijos eigą nukrypo visai 
kiton vagoti, nors Rioglienė 
ir po DilbOk mirties,kai ką spaudos darbus 
užmiršdavo?’

■'Prasidėjus tudens sezonui 
teatre, Riogla vieną diėlią 

’ pareiškė žmonai norįs .su ja 
nueiti operon ir prašė Šian-

*

T

D. L. K. KEISTUČIO 
' VALDYBOS ANT

< :' . -i.
Pirmininkas — Mot. Ve

69.4 E. 5th St, S. Boi 
Vice-Pirni. Pcv. Ruta^

95, C St, So. Boston, 
Prot Rast Ant Mace 

■ 450E,7th St,S. Bostbn 
Fin. Rast — Pranas Tu

109 Bowen St, E. Bogtoik- 
; Odininkas — Andriua Z

150 M St,, Skuti Bostottį 
Tvarkdaris Kazys į 
,'9bęE Broadway,S. Boston,' 
draugija laiko savo sio

kas antią nedėldieni kitj 
. mėnesio Lietuvių Salėj, ;

E ir Silver gat, So. 
Mass., 1:30 vai. po pietų\ 
darni susirinkiman prašom 
sivesti naujų narių p 
prie mūsų draugijos.

5 kambariai uDarbininke”;iS 
su Žiluma ir labai pigiai. 
formacijų kreipkitės 
ko” Administracijom. k :

>

rs

J _

LOS. Coun. Apskričio me- 
Itinis suvažiavimas įvyks 

/ . v,. . v . v • r I sausio 6-ta diena 1929. me- 
to marškinius užmiršai.” Ir , ' _ * .*•_/

' tuose, Sv. J ingio parapijos 
- • svetainėj, So. Park gt.,

’ Bridgeport, Conn.-1 vai. po

— ; ’ - -    • •• - - •
ev. JONO EV. BL. P Al 

DR-JOS VALDYBA;

Pirmininkas —M. Žięįia, 
539E.7th.St., So.Boston; 
Telephone. South Boston 

Vice-Pirmininkas—J. Phtm 
24 Thomas Pk., S. Boston, 
Pw-t. Ra8tininlcas--J,,;Gliji4 
5 Thomas Pk., S. Boston 

Fin. Raštininkas — M. .Še 
366 Broadvay, S. Boston, 

Kasierius —. A, Naudžiūnas, ' 
885 Broadway, So. Bostoą, 

Tvarkdarys — j. Zaikis, / 
7 Winfield’St., S. Boston, - 

Draugija laiko susįrinkiintis _ 
trečių nedčldienį kiekvieno 'Sti 
nėšio,. 2-rą valandą po pįaS 
parapijos salėj, 492 E. Sev$n| 
St., So. Boston, Mass. r ’

--- -------- - -------—-

LIETUV. DUKTERĮ DR-
POGLOB AMOTINOSA^ffl

VALDYBA T.3Į

Pirmininke — Jieva Marksięnsgl 
625 E. Stk St.,'S. Boston, MmB 

yiee-Pirmininkė—Ona ZutoniųaB 
11 Monks St., S. Boston;

ProtrRašt— Opa ŠiaurienS, .3 
443 E. 7th St.,. Š. Bo’ston,

... Telephone South Boston 342^8 
Fin. Ra§t. —Bronišiavą CiūriiedM 

29GoųldSt, W. Rosbury, MĮM 
Iždininke — Ona Staniuliut%-^| 

.105 W..6thSt, S; Boston, W 
Tvarkdarg Ona Mizgirdiet^| 

1512 Cplumbia Rd., So. Bo^Į 
Draugija savo. susirinkimus hifl| 

kas antrų utarninkų kiekvkSB 
menesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainių. . rg

Visais draugijos^reikalais
tčs pas. protokolų raštinfij®

’ laišku ar telefonu. J_ >, jlĮ

l

REIKALINGAS LIETUI 
» BARBERIS

kad ,hultj siLsipažines su šiuo *u 
Almi yni. gerai apmokamo,-Atsiž 
,e greitai:. VINCAS BjąmmSi * 
.Leninini St; VVaterbury, Couil 
.Thc . , -.f’.

t i :

gubliui, parpuolusiam nuo rymiečio legijonmin- 
ko pastumėjimo. Tuo paveikslu tuomet buvo 
labai susidomėję. Dailininkas pasirūpino įdėti 
Kristaus. veido bruožuose begalio savęs išsiža
dėjimo ir beribes užuojautos išraišką. Keista 
minčių asoeijacija—tasai paveikslas, apie kurį 
poetas nemanė keletas dešimtmečių bėgy, dabar 
staiga aiškiai iškilo jo atminty;

, Jis užsidengė rankomis veidą ir nuleido gal
vą. Jam vaidinosi^ kad tasai Kristus, ištiesęs 
parpuolusiam seniui ranką, žiūri į jį nuo to pa
veikslo’ išmetniėdamas. Juk jis nieko nenešė 
ant pečių, vienok niekam nėra ištiesęs rankos. 
Jokia nelaimė jo neslėgė, o.vienok jis tik apie 

Įsave vieną teųianė. . * \

Ir visas jo gyvenimas per tą pusšimtį me
to darbo ir pasisekimų pasirodė jam toksai var
gingas, bevaisis, veltui pragyventas.

Ir nejaugi reikėjo tokia baisaus fakto, kad 
išbudinus jį iš. to egoistiško miego t. ? Ir■‘•kodėl 
jis taip vėlai atbunda ?.. Pervėlaį!... -

Jis* pajuto pasibiaurej imą. savim, savo siela. 
Visa jo filosofija, pagrįsta reikalingumo teori
ją, atmetanti kaltę ir nuopelną, sugriuvo—jis 
jautėsi kaltas. . •

•1 • • • • ' ■ \ . •• .

Jis.ndrejo išmesti pro langą visus vainikus, 
įteigtąsias Įmygąs ir brangiąs dovahąs, jis jėga 
vijo. iš atminties 'įrisiminiiną'- tufe kurie.susi
rinko aplihlę jį jo pusšhntinio febiUejaus die- 
nofe.kad apįpytas jį garbe ir pag^imaįs,

• Kudel-gi —- kartojo jis — kodėl-gi' ^ą
• šiandieninį vakarą už mano stalo neątsisedo aiĄ

Jie jo darbu ar teisingiau tomis gerybėmis,i• 
' Įtarias suteikė jam. prigimtis, niekuom nepasi- 

' ■ žodžiu jis niekumet nebuvo nusileidęs fenai že
myn į rūsius.

<• v »
•» - ‘ ‘

J į pavadino i i dvasios apaštalu’ ištikro vy
kęs pavadinimas! Ir jeigu jis yra buvęs dva
sios apaštalu, tai tenai jis turėjo eit, nešti 
Kristų miniai. ’ ,

Po jo kojų, tenai apačioje, kažkas dėjosi, 
bet- jis tai nepanorėjo žinoti: jis dėl to buvo pet-

* daug didus, gerbiamas, puikus. Ištikriįjų juk 
' jis tiktai tiems kure, kurįė vaišino jį šampa*

nu ir sodino pirmon vieton; jis pirmučiausia 
‘ rašė dfdeliems ponams ir turtingiems" išsišokė

liams.. . Taip, juk jis taip dažnai vydavo ša- 
.. lin ateinančias jam mtatis, žodžius, liejančius! 

savaime mėtė pintinėių kad tiktai.neįžeidus tų 
sluoksnių, kuriuose. jis sukinėjosi. Taip, jis 
buvo apaštalu, tiktai apaštalu savo patiės nąu~ 
daj... • ' ■

Tuo metu, kai tenai a apačioje, rūsiuose, 
skurdas spaudė biędnuomenę, o prasikaltimas, 

■ < jo tikras brolis, darė', pačias hetikėtiiias orgi- 
. jas, jis ramiame kąbiiiete tmniai rašė savo alek- 

. 7 sandrinęs eiles, rūkė puikiausius cigarus gra
žulėse salonuose, arba lauke sava ložoje teatre* 
žiūrėtojų katučių. Štai jo aphštališld darbai,

• štąi jo teisės į tą vardą! \

Kadaise jaunystėje, keletą dešimčių meto 
atgal, fe prietelius, senai. jau miręs, dailimh- 

j kąs, nupiešė Kristų kely į Golgotą, kiiris susi- 
' lenkęs po kryžiaus suiiSumu, rado savy pa? 

kankainai jėgų ištiesti liųosą ranką sėniin-var-

<
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rodėsi jam tokiu menku, 
—buvo jau pefvėlm..

9-

%

Virpėkite Stygos ‘
- •_____ • \ .

. ■ • • ** , *
Virpėkite . kanklių ’ suvirpintos stygos, 
Jūs garsą 4 Vilnių vėjelis, nuneš, 
D- vargstančių brolių krūtinėj šuskanibęf 
Sujudinsit laisvės audringas gelmes! . :

Vilioja, jus toliai žavėjaiičįų arkų,
Kur raižo ereliai melsvuosius skliautus,
Kur* dvelkia pavasario rytmečio hiinnaį

>. Vžbufę pilkosios -ramyhėst kapus.

Geriau nuplasnokit, kur ašarą tvanas, 
Ktir akys įvargę nušvisti galės.
Švelniai irŽfūlinokife sunkiąją dali,

ę ..Te skaudančią širdį ašąfdai užlies.

Uždekite, žemę jaunatves dvelkimais, 
Ir balsas:.galingas į dangų nuskris: ■

: Kad amžiną šventę lietuviai, tar šyęšH,. 
S fele aukuro seno, prie Vilniaus pilies.

• Virpėkite graudžiai; jūs, brangiosios stygos, 
Ferskfosldie karčiąpydąlį .žąibals!

•.. Jau bokštuose. žvilgą saulėtekio maldos,
. - Jos amžiną angą. į Vilnią atskleis.

(“^riiiiitąs”)*

I
rų. Kainos yra skirtingos, kaip .tai i

KAROLIAI;..__ :.

špilkos: 
KOLČIKAI 
BRANZALBTAI

’ VYRAMS:
(RGARŲ LABOTUVAI (koltas) W

CIGARETĘ lAIKYTŪVAI (holdcrs) ___
MANKIETŲ SUSEGIMAI. (cnfBnlcs) ...____ ___

PLUNKSNĄ KOTELIAI
Kadangi jau Kalėdos netoli ir reikalinga Jnis pirkti dovaua8;0 

11 savo, giminėms ir pažįstamiems, nupirkite gintarinę dovaną. •'■3B 
Visus užsaltymus siųskite pridėdami money. orderį arba čeki® 

|B sekančiu antrašu:
< LiETtTYIŲ PREKYBOS BE^DROtE 

| 366 West Broadway South Boston, !

T

• v

. v

Puikiausia Kalėdų Dova
Yltk ' ■ \

D Ė U T E Ė X R U T E S S A L D A X NI $ 1
• , TIK M UOTĄ m ŠIAULIŲ ' 3

1’anihliKKla muilytomis Ir atskiromis -ruSimiš., Su viena AHŽįj
kainuoju ttts 75 wntu& imant •tlhk'hUl skaičių iUmdume geru nuolaidi.

•t

* LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

fe sodrų boston**30ė WKSTBROADlVAT



1

I

f

.«• H

/

ką .pa-

*

•t

PHILAOELPHIA, PA.
Automobiliu sužeidė lietuvi

tuva, o. visi, kas matys — bus 
■ulnai patenkinti. Rengia vio
los parapija:. " Vietinis

^Wtw«ugwiWiwTaitgnuM

FhOUlttl įiSitfM iu9  ̂tlffjiįTir/lrSTSU 

t l * jį9iLx4&S.^MXAs3JLUsK12X&saUZ^BX3U

Nau> Chevrolet Coti' .. ■VJ į* '•

L

ą._

A ■

<» ■•’■■■ 1 '* -

Daibai

F
L 
į ‘

| *
fr *

L '

«

i “Amerikos Lietuvis” vos! 
užsiUepsnojus. pasauliniam ka- 
rui užgimė avinėlio kailyje.
T - . * ’ *

Buvo mažas ir švelnutis.. Pil
nius numeris tai buvo kalėdi* 
nis,'kuris net turėjo angelu 
paveikslus, Žmoneliai pamatę

' * . * ipirmą syk tokioje formoje, ne- 
kurie midžiugo. Alane sau, 
kad turės vietinį katalikišką 
laikraštį* Žinomu, gavo daug 
skaitytoją. “Amerikos^ Lietu
vis’* augo avies kailyje, bet iš 
vidaus buvo vilkas*. Dar bū
damas jaunutis jau pradėjo 
kojioti musą dvasiški ją. Čia 
yra tikras faktas* Vieną kar- 
tą net bernais Išvadino, arba 
eivilizaeijos griovikais. To- 
liaus- jau taip. įkūrėjo,. _ kati 
mūsą dvasiškiai -turėjo siusti 
Atvirus laiškus ir net neinu 
rieinš svietiskiams reikėjo ko
voti* reiškia, užtarti dvasiški- 
ją. Užstojus, sviėtiškiains, žk 
nomą “A. L.” nepatiko. To- 
liaus U‘A.‘ LA’ avies kailį nusi
metė ir viešai pasirodė kuomi 
esąs. Viešai, pasirodžius vii-. 
ku, biznis susilpnėjo. Pagyve
nęs Įr vėl bandė būti kataliku, 
bet jo ‘ ‘ sveikata ’ ’ ėjo kasdie
na silpnyn. “A. L.” šią metą 
pahiūgojė gulėdamas ant mir. 
ties patalo norėjo visai atsi
versti. Šaukėsi prie katalikiš
kos visuomenės, bet jau buvo 
viskas veltui. Kaip girdėtis 
uokuriems žmoneliamš net pi
nigą nuirdamas “paskyrę”- po 
$1,600. 'Mat buvo tokią kurie 
“įyėstino” savo pinigėlius, y-

pač, kaip girdėt,’ vienas sen
bernis įdėjo virš minėtą smnį.

Gavęs daugiau žinių kita 
kaitą parašysiu. ■*

9 di gruodžio,. 3 vaL po pie
tą ŠvČ, Trejybės lietuvių baž- Į 
nyčioje įvyko svarbioj įškiL ; 
mes, pašventinimas varpo:. 
Varpui /luotas Vardas š-v* Ka
zimiero. Pašventinimo iškil
mes atliko X M* vyskupas do
nas X NHani Ė Labai gražų, 
toms 'iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. (Iradęekis, 
šv. Andriejaus lietuvių para
pijos vikaras iš. New Brttain, 
Ct. ; k ' ' , . •* •• JVG.-

DAYTON, OHJO
Darbininkai(ės) susirinkiman

. Nuo gt iiodžio pirmos dienos prasideda “Darbinąikon 
naują prenumeratą vajus* Vajus tęlsįs du niėneshu

Kad šis. vajus būtu pasekmingas mes kviečiame visus . 
LDS. narius ir “Darbininko” skaitytojus į darbą. Dar
bas nesunkus, tik reikia noro ir- pasišventimo. .

^kimdžimąes bcdmdm* Per tiios čliv mėnesiu bus gera 
proga padirbėt i .platinant katalikišką spaudą. Kiekvienas 

; Xps* narys ir “Darbininko” jn’emimeratorig nuo,metinės 
pmimiiąmtns gans $1,001 mm Išmetinės 50 centų. ■

Naujieji preinimeratoriai irgi turi, teisę rinkti prenn* 
nieratąs i t* nuo jų. gauti atlyginimą. Taigi įstojusieji pa- 
sidąrbuoti DD>% oiganižacijos labui, šiais sunkiais bedar- 
bią laikais, gali užsidirbti keletą dolėrią, . y

•Tokiam darbui nereikia, kad žmogus mestų darbą dirb~ 
tuvėje ar km* kitur, bet jis gali įį atlikti'Kuosomis nuo 
4ąrbo valandomis. ' , . . ’ b ‘"* ♦ ‘ ’ * - 

Prenumeratos kainai.■* * ' • . • . ’ • >■
Ainmlkoje metams ..... •/*,,,. * *,.. . ....r * .$4.50 
Vieną kart savaitėje metams *. * * *. * r * * * $2i*50
iUžsleny metams. *,, *...... <, *, *-.,... *. t *.r ,$5.50 
Užsieny vieną kart savaitėje metams ....... ,V... * ,$3*00

Juug,. Valstijose yra tūkstančiai. lietuvių, kuriem ga-. 
.Wa užiTasyti “D^bimnką*^ AHk verkia juos>TW&iti*

. Keika laukitepremnneTafpms rinkti kvitų ir nž^tegish 
Duokite į. darbuotoją eiles. ...
| .-darbą’ broliąi, darbininkai!

f ,

!

O -

JT’
✓

Šiaąie. mięste yra daugiau, 
kaip puse milijono gyventoją, 
Miestas gražus ir susisiekimas 
su didmiesčiu New Yorku yra 
labai geras.Iš Čia galima pa
siekti New Yorką į 20 mimitą* 
Yra apfe penki tūkstančiai lic- 
tuvįu. Turi gražią bažnyčią, 
svetainę ir vakarinę mokyklą* 
Daug lietuviu, turi savo na
mus ir gražiai gyvena. 
merių irgi nemažai: bučernią, 
ąIudMąr^<kabu^ąr čevėyyM,|Į^untineti. kielrviėnam’ para* 
saldžią gėrimą išdįrbyste, dvi 
vaistinės ir kitokią? Yra du. 
gydytojai- ir du advokatai. 
Draugiją. daug: vienos gyvuo
ja gerai, o kitos laukia grabo-■ 
rią. Geriausia gyvuoja jam 
ąimo draugijos* ■ *» * . 1 • .

Darbai ; _

Čia yra įvairią dirbtuvių ir 
darbą galima pasirinkti.- Be- 
darbiaująnčhj kaip , ir nėra 
Streikai pas imis ne madoj 
Yra ir Fordo' dirbtuve. West- 
ern Electric dirbtuvėse, dirba 

' Atėję į susirinkimą galėsite tą klieną ir naktį. Atvažiavusieji 
padaryti. 'Be to, šiame susi- čia darbą greit gauna. Teko 
rinkime bus išduota visų metųĮsueitį ir kalbėti su darbinin- 
raportai ir kuopos inansinis kais, atvažiavusiais iš Laiv- 
stovis. ręnce, Alašs., Sėranton ir Plii-

Meskinie į šalį visus -'kitus ĮMelphia, Pa., ji& vist paten- 
užsiėmimus ir stokime į darbą I kinti. ’
po globa šv. Juozapo, mūsų Patartina šeimynoms, kimios 
organizaci jos patrono. : norėtų čia atvažiuoti ir apsi-

Dabar eina ‘ ‘Darbininko” gyventi kreiptis pas mūsų kle- 
prenumėtatų Vajus? Meš tmUhbną kūn. Ig. Kėlnielb nes jis 
rime, stoti į šį kilnų spaudos yra geras 'darbininkų yądas. ir 
platinimo darbą. Tad karštai [užtarėjas ir darbininkams pa
raginu gruodžio 23 d. ateiti į [deda susirasti, darbą. Jo . ad- 
mū*ą kuopos susirinkimą./ . rėsasr: 207 Adams* Sfc, Newark,,.

J. A, Tulauskas, pirm. N. J, . .

■ nCTDfllT limu Kmi. Tg.Kehnefeyra I.aS-.
Ut į Kul i f MlUlIi 14 kp. narių dvasios vadas ir

•’. \   . stambus šios ^kuopos rėmėjas.
,Šv* Jurgio parapijoj, Šy. Jaunimui čia yrą mokyklų 

Pranciškaus. vienuolyno reme-: [niokytis amatų ir galima gauti 
jų skyriaus Susirinkimas įyy.Į^^^darbūs Ėil-neblogn..ątiy- 
ko gruodžio 9 d.’. Valdybą iš- pburnu. :
davė metinį raportą. Iš rapor- Tai tiek iš darbo lauko. Vė
to pasirodo, kad skyi-jus daug liau parašysiu daugiau. , 
gerų darbų atliko. t Darbininkas

į naują 1929 metų valdybą Į -r------- - ——
įėjo: E. Paurazienė pirm., P. hFTRfllT HMIPN 
Valutkevičius -viėe-pirm*,, M. IIEtlltll-lj :l!Wun<- 
Kaminskiene prot. rast., M, .' . •
Uždavimenė fin: rašfc, O. Slru-į Rekolekcijos

linienč ižėL, A. Mėškauskasį . 
maršalka. Korespondentai V; I Gruodžio. .20 d., šv. Jurgio 
P.-Tęffihkfe ir K. Zizis. ietuviij bažnyčioje -prasidės

Geros kloties naujai yaldy- Į iekolekeijos, tarias ves tani- 
bar - ‘ V. P. J, Kas- vjenuolis. Rekolekcijos.

, . .... [baigsis gruodžio 23 cl
Svarbus, susmnfamas , p!lt.„.iina netnviainS

Gruodžio 24 d. įvyks svar- tis progą ir kas vakarą gau- 
bus Federacijos 4 Skyriaus su- šiai lankytis. ' . V. , P. X

i sirinldmas. Visi draugija atk- - . ' ■ • -

lovai t„. PHILADELFHIA, PA=; rime pradėti veikli ar skyrių r ■••"•nMfcMiiinj, 
?visai palaidoti. Jau dešimts .- : y •’ .^į?'
» mėnesiu kaip neturėjome iJusi-[ . Šv. Kazimiero paiapijąs 
j rinkimo. Ateikite ir išrinki-P’»žnyE‘io> 16 d- ^r®' „„s
I te; veikli!} valdybą ■' . • sid?s keturiasdešimts valandų j į, .1.^ J.

p, j I atlaidai. Neapleiskite tos bvan- 
/ Įgios ir iškilniingbs šventės.

Ątėikite • [Pasinaudokite malonėmis Die-
Bernaičių . .kolegijos rėmėjų Į vo plūstančios iš atvertos Vieš- 

skyriaus - susirinldmas į- Į paties Jėzaus Širdies . • . .
vyks gruodžio 16 d* Būtinai Į Pamokslus sakys misi jonie- 

1 Ateikite-j šį susirinkiiąą* Busjrms lęųn. dr. X Bružas; Bris 
| valdyboj rinkimas ir kiti syąT-įdūią 

bus reikalai.

PROVIDENCE, R, I. ■
k Balius

Lietuvių Šv* Kivzyaiero pa-. 
rupijos metinis balius įvyko 
lapkričio 24 d, Balius pavy* 
<o neblogai, nors turėjo kilti 
ir geriau. Parapijai liko ,$200 
su kaupu* Sulig, pereitą* me
tą atrodo prašiai,, nes pernai 
puo baliaus liko apie $300,00 
gryno- pelno* Pereitais metais 
padarytą daugiau gal būt del
toj kad įžangos Bilietai buvo

>4
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Šiuomi kviečiu LDS. 69 kp. 
narius jiteiti į susirinkimą, 
gruodžio 23 di, 2 vai. po pietų, 
Lietuviu Šv, Kryžiaus svetai
nėje. Šis susirinkimas bus me
tinis ir rinksime naują. 1929 
metams valdyba. Yra nariu, 
kurie su duoklėmis labai at
silikę ir laikas užsimokėti.

Gniodžio 19 d., vakare, Liet. 
R. K. parapijos salėje bus ro
domi judamieji paveikslai iš 
Lietuvos.

Paveikslai gražūs ir įdomūs, 
programas ilgas ir įvairus ir 
niekad tokio program dar nie
kas nematė.

• . . • f

Kviečiami visi atsilankyti,ir
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.Juozas' Olšauskas, Baritonai » 
Juozas Olšauskas, Baritonas © 

. Juozas Babravičius, Tenoras g 
......J. Babravičius, Tenoras S

Babravičius
..,. .Šimkus 
.... 'išimkus ■

Antanas Vanagaitis
Antanas Vanagaitis

... .Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskai 
Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas

., i.. .Juozas Babravičius, Tenoras
....... .Juozas Babravičius, Tenoras

»1
t’l

« . KALĖDŲ GIESMES

BroaJditna Kvartetai su Vartfoitų. Akoiiip.
26022 | SVEIKAS JĖZAU GDIUsTS.

f LINKSMA G IEŠMŲ MES UŽTRAUKSIM.
26023 [' GUL ŠIANDIENĄ . ‘

• l ATSISKUBINO RE’TLEJl'N.
26066 1 GERKIM, GERKIM. '

. j RAI, RA1 RĄTA-TAI.
26067 j GRYBŲ IilUTI. 

Į POKERIS .
26069 | Aš BERNIUKAS.....

' | SŲZANNA

•26072 į UKVFA!
■ l SENAS BERNAS,

26073 j SAULELfi RAUDONA ...
' \ : j Aš BIJAU. PASAKYT ....

26076 j OlR-VIR-VIR. .A. Vanagaitis ir jo Vanagačiail, Comic Trio 
j j APYNĖLIS... .A. Vanagaitis ir J. Olšauskas, Comic Duet §

26064- Į AGOTAJ . ’ . .
į MES GĖRI ŽEMAIČIAI.

' 26054- Į BARBORA.
t ■ ’ Į KAD NĖR ALAUS

26053 1 SHABKIE,- “Trys vyrukai
• f SENA JAUNYSTE.

26Ū70 | DZŪKŲ KRAŠTAS .
. . | KUDLJĖ .......... ...........

7»G03S | GUAŽI t'IA GIRUŽE
. | ATSIGĖRIAU ARIELKY'rfiS

. 26057 I ŽYDELIS Iš ViLKAVlšklO MIESTELIO; .J. Babravičius, f 
.. | PAS DARŽELI TUY'S MERGELES..J,

26038 I JOSIU JOMARKBLIN .........?...........
•’ j TEKA UPĖ ■ PER BERŽYNU.........

26039 | NEPAGEI.BES, MERGUŽĖMS, GAILIOS AŠARĖLES šitnk. &
’ | SĖDŽIU PO LANGELIU (šihikusj; ■ ©

26020 | ĖiETUVA TĖVYNĖ MUSŲ.....;Operetes Choro Kvartetas S 
Į TAUTIŠKOJI DAL>-A ................ .Operetės Choro Kvartetas ®

Rekordus OKEH-ODEON. gainina geriausią nflisų dainorią. kaip tai 1 
' Miltu ir Kipro Petrausko* Bahtavičlau^ Butėno* Vanagaičio, Men- s 

'keltuntutės ir daugelio kitu nrtishj, rtinnj, kvartetu. -, g
Rėkprdns siunčiamai visus miestus Amerikoj. Perkant virš G 1 

rekordus, prisiunčiain “dykai. . • . ’ . S
- Rekordus siunčiam ir. į Lietuva. Kanada* Anglija^ Argentiną, © 

•Rusija Ir f MUS- Šalis* ,Bet pirkėjas turi prisiėst už iiersUintiiaa g 
$1.25. I Kanada už $1.25 galima prisiūk 6 iki 12 .rekordą. I’L © 
ntgus'geriausia .prlslijst per Mnney Orderi, kartu su užsakymu* .K
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LĖS. Centro Rastinu-

y. katalikai ii bendrai veikia . 
hv vietos klebonu. IŠ dauge
lio teko girdėti, kad esą savo ? 
klebonu kun. J. Švagždžiu pa
tenkinti. Žmonės gausiai lan- 
kosi į bažnyčią, kąs dąro mo> . 
toną įspūdį. j, K. M, ■

>

*

tz
’ i

s
U'

.*

pijonuiy o šiais metais mūsą 
klebonas pasitikėjo parapijo
nais ir nešiuntė, nės sako gal 
kailiam atrodė prievarta. Pa-: 
sirodo, kad mūsą žmoneliai be 
prievartos nėįdomauja. ity nesi
rūpina parapijai bet’ traukiu 
sau ‘naminę” namuose. Kaip 
jau kokia nelaimė, tuomet šau
kiasi kleboną* Girdėjau, kad 
klebonas kun* L. Kavaliaus
kas-kitais metais pasius ti- 
kietą kiekvienam parapijom!! 
ir tada gal ir “naminę” pali
kę žiteis į parapijos balių.

Moterą balius

- Nors baliais skaitytojai per
daug neįdomatija, bet f<ą pa

darysi, kad paėmus jie mu- susipažinti su savo tėvyne Lie. 
doje.

Šy, Onos - draugijos maska
radinis balius įvyką gruodžio 
1 dieną. Publikos buvo gana 
daug. Spėju, kad draugijai. 
lįkb*Tfeinažai pėTnd?/kurį ’pdžą-- 
dėjo parapijai/" Garbė mūsą 
moterims. Patartina visoms 
moterims priklausyt prie šios 
garbingos moterų draugijos; 
Pastebėta vienas dalykas la
bai ‘.nemalonus, kad spren
džiant kam duoti dovaną visi 
nori būti sprendėjais. Tas 
buvo pereitais ir šiais metais. 
Atrodo, kad visi nori spręsti 
ir dovanas gauti. Taip netu
rėtu būfi*.

Darbai . I I

Darbai eina vidutiniai. Daug ' 
dirbtuvių dirba po'4 ąr 5 die- Į 
nas.: Bet bedarbiaujančiu ma
žai, nes čia yra įvairių darbu 
ir nėra: taip -Sunku darbą su
sirasti. Šiais metais nemanai.' 
lietuvių -privažiavo iŠ kitų ko- 
lonijij, kaip tai iš Nąsliūa, N. 
iį. ir Lowell, Mass. Visi at
važiavę gavo greit darbus; Al
gos, kad ir mažos, bet vįs šiaip 
taip galima pragyventi^ Kaip 
kitur taip ir pas mus Hooverio 
e ‘pfosperity*’ pasirodė. Pra
dėjo visur algas kapbtj nors 
ir ’ taip nebuvo perdidelčs. 
Ameriean • Eleetriėal. iVorks 
kompanijos darbininkai. Urato 
verpėjai, gaudavo nuo $4.50 
iki $5.50 dienai. Kompanija 

“pagerinimą.” 
Sustatė,naujas mašinas,: ir kur 
darbininkai dirbo du, tai da
bar tą dirba tik ’vienak' ir 
nuuiuač. 30 nuoš. nuo darbo 
nuo štukiy Dabar, darbiniu* 
kai turi dirbt už $3.00. Taigi 
pagerinimas išėjo darbininką

svečių ktmigų, • ’ *
“M. G.”
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Worcester’io . Jonui, — Tu
mi stos prisiąstą “ištrauką iš 
laiško’’ ne talpinsime, nės no- 
prisiuntete originalio laiško, 
kurį gavote iš Lietuvos*

. • • t'
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iiau kiek laiko, atgal auto
mobiliu . sužeidė X Grigaitį, 
gyy. 1506 -So. B-nd St. lis ney 
laimę patiko važiuodamas į ' 
darbą kūąiet išlipo iš gatveka- ( 
rio. Jam sulaužė dešinę ran- J 
ką^palei petį ir sulaužė dešinę 
■koją* .Nelaimingasis išgulėjo 3 
savaites ligoninėje^ .

' Gaila, lies žmogus .su šeimy
na ir • negauna pašalpos nuo 
to žmogaus, kuris jį suvažinū-

Nelaimės

AnX Šefeldas eidamas į kel- 
norę puolė ir nusilaužė ranką. 
Buvo. geras rentė jas' katalikiš
ku draugiją ,ir spaudos. 
; J onas Ivanauskas, -3585 Sol- 
mpnd. St., jau metai kaip ser
ga.... Jis yra biednąs žmogus 
ir■ kenčia didelį vargą.
< Prašykime Dievo, kad nnisij 
geriems žmonėms gražintą 
sveikatą,- kad ’ jie Vėl. galėtu 
darbuotis kartu su mumis. . ■

1 F. Kondrot
t

MONiaLOrMASS. -1
1 •. / t ■ ;

** • * ' . X ‘ ‘ :

Gruodžio. 8-^9 dėl* čia buvo -| 
rodomi judami paveiksi! 73,at- į 
Vežti iš Lietuvos, Nors oras 
buvd labai blogas, bet žmėūiią 
prisirinko piluutė salė ir iš su* 
si rinklią •girdėjosi pasilenki* 
Trinias paveikslaiš. Pąvoiksliis ; 
rodė X\ię Milius,

MbWlloję matomai, lietuviai 
ir gražiai
— v ’ ■,.
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Ofiso tef: Puik 293a*.
-ABVOKATA8

PRANAS J. BUBLYS
. (BOBELIS) . 

633—64Q Slater Building .
A Wdrcester, .Mūu.

Namų tel; Cedar 1768-M

LIETUVIS ADVOKATAS

MTHŪNY J, MIllER
406 SLATER BIHLDING ' 
V/orcester, Massachusetts

Phone Park5065
r

,7 . -

Ofiso tel.:Park3491 
.ADVOKATAI 

BARKUS Ht ABODEELY 
725 Slater Building ’ .;• 

Worcester, Mass.
IGNAS JI BARKUS ‘ 

. 101 Sterling Si. Maple 4964
MICHAELN. ABODEELY 

71 Snffolk Street. Oędar 6771
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- Geras tSv^nainls privalo 

turim Lietuvos miestų loa*. I 
Į klus. Yrą- indomu su juto 
I Ftislpailntt Juos galim* 

vartoti kaip atvirutes, tan
kiai yra tam tikrame ągaią- 

Į vinyje, 16vliw yrą 40 lenklQ.

Kaina40 etatų
“DARBININKAS”' 

|366W.Broadway 
S.Bo4ton*Mattk
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a SuvirŠ 20 Metą .
JUOZAS P.
’ DARBUOJAS Stl

imu Kaune.
12. Kaunas, Kapai, Būtos ir 

Maistą fabriką darbai Žemai
tijoj: $viekšna, Rietavas, Pa
nevėžys ir kiti. 
; Suvalkijoj ir Dzūkijoj įvai
rią vietą. •

Karmallavos pįt;s ir mokyk-, 
los darbai.

Kaunas su.apielinkėmis. J- 
žymesnės bažnyčios Kaime ir 
visoj Lietuvoj. v

Lauką ir namą ruošos dar
bai ir daug kitokią įvairumą. 
Prie to da juoldnga komedija. WSĖ & SOMS j?lAK<J

.Vistą# kąrie mate Šiuos KOMPANIJA
veitata, viri gėrėjosi ir ifei- S1 towpwlte piww l
na patenl<mtL Taigi nepamirš*. Bostone per ra metus suvirs., iak ■ JJ 
kitę ir kitiems pasakykite, kad | ą raginimų dėl lietuvių biznio, 
bus judžiai. Neatėjo gailėsi-1 Augiausios rūšies Biimal, VIk* .j 

„.L * fe Badlos Moaimicim kai* 41
tes» Zėmaięią J onas | nom. Mainome senus planus. Ra*

| Syk dėl katalogo. Pristatymas visur * 
.... . . i iUyjral, prieš pirksiant matyk Poną

MIRS 6, MOCKEVIČIUS *wkim *. 4
/ i*- 11 Včse & Bona Eismo Cfo. .Antradieny, gruodžio 11, [ novLšroN s$. i

maz daug apie 3 vai. po . .
pietą mirė Česlovas Mockė- 1 t ;
vičius, gyvenęs savo namuo-1------ -
še, 3 Bayside $t.? Dorclics-j tfĮBŠS 
ter’y. Velionį per daugelį RR8 
metą kankino dusulys ir Į

Kiih visuomet tik atbulas 
traukosi ir ginusi* Sharkey 
pasišokėdamas vis leidžia 
smūgius^ kartais ir labai pa* 
vojingŪ8< BeKuh atrodė la
bai nusilpnėjęs ir Sharkiui 
retai kada smūgį pataiko ir 
nepilname smarkume* Kuo
met tik Sharkey duoda De 
Kuh’ui smūgius veidan, ar 
kūnan, tai DeKuli visuomet 
apglėbia Sharkey ir tuomet 
bando Sharkį kumščiuoti į 
viduriu^ arba savo ilgomis 
rankomis Sharkį apkabinęs 
laiko, tartum naudodamas 
progk atsigauti, kol referis 
Bražil juos perskirs. Penk
to raundo pabaigoje, iŠ De- 
Kuk.kairės aidės pasirodė 
kraujas., ' • ;

Prasideda šeštas raundas. 
įŠhąrkey atrodo kaip ir su- 
pykęšc , Pradeda smarką 
puolimą. Smogią visu smair- 
kumu DeKdlPui viena, ram 
ka veidan o antra apačion 
krūttąČsP DeKuh’o veide 
matosi apalpimas. Jo ran
kos žymiai žemyn nusilei
džia, kuomi Sharkey pasi
naudodamas dar duoda kelis 
smarkius smūgius į galvą ir 
į kūną įr nuo to DeKuh 
krinta ant grindą, savo ilgu
mu išsitiesdamas per pusę 
ringo. Mėgina keltis,., bet 
silpnai. Referis pradeda 
skaityti ir suskaito iki'pen- 
kią. Pamato Sharkey per 

į ringą einant į DeKuho kam
pą. Tuomet, sustoja skai
tęs, -atsigrįžta i Sharkey ir 
liepia jam eiti į savo kam
pą. Sharkiui sugrįžus,, refe-

r ■' ■ - ■ ■ ; '

I4ŪHOMK ,'llW»raKO,,TpBiiąaerii}
RBDAKCŽJOJ [nė H Vyšniauskaitė, josios

y .$ią savaitę t<Dąrhm^e,’Įpusseserė Smithienė ir vie* 
redakcijoj lankėsi retas svė-jnas vyriškis. ’ 
čias.. kun. X Valantieji žmonią būrius traukė gal 
šv. Juozapo Uetuvią parapLlypae tas, kad velionė, jauna 
jos bekonas B WaterbąSyJvos 1d metą mergėlą buvo 

įConm Kartu sti kum Vadnepaprastai gražiai apreng- 
kmtieju buvo ir kun. X ka gražiais baltais kai snie- 
Švagždy^ Šy. Koko liėtuvią fgak rūbais. Veidas gražiai 
parapijos klebonas iš Mon-kbalsamuotas. Išrddė jog 
tolio, Mass. t v Įvęlionė no mirusi, bėt, mie- 

Kun. J. Vahmtiejus pa-Įga ir by sekundoj atsibus, 
pasakojo savo įspūdžius įš [Bet veltui, nuskintas žiedas, 
Lietuvos ir apie Waterbm|gyvybės nebeparodys, (fra-' 
riečią lietimą veikimą. įbaš. irgi puošnus Tai p.-A- 

Abu klebonu užsisakė ĮkimeViČimm rūpesnis, Jis 
konvertėlią “šv. J visuomet, o ypač pastarai-
Dovanėle," Pasikalbėję Mšiais ląflšais, savo patarna- 
pa&rę btatof kim. Valąn4vLną: patraukia prie savęs 
tiejus. *grįzą į AVorcesterį Įyįg^ simpatijas, 
pas 4 kun. X . L Jakaitį, o Į pabuvus gerą pusvalandį, 
kun, J. švagždys į namus, [vadovaujant graboriui susi- 

į[rinkusieji suklaupę pasimel- KATASTROFINGAĮ ŽUVU- Lg ug vejįongs gįej^ p0 į.Q 

r [p.: AkūnevięiUs Vėįįonies Icū-
sEkMEKTB L^. išsiuntimuL Tą

Trečiadienio vakare, apie! pat naktį kūnas persiustas 
10-tą valandą, einant ’Broad-|BrQoltlyiian grabeliui Garš- 
\vay. pastebėjau prie grabo- Į vai.. Taip-gi išvažiavo vė
liaus P, Akuneviičaus ofi-ĮIionės motina ir kiti svečiai 
so (tarpe C ir D gaivią) di-Įatgąl įBrooklyną, kur įvyks 
delį žmonią judėjimą. - Žirn i velionės laidotuvės, 
geidumo pagautas nuėjau.ir Į . • B ris
aš. Paaiškėjo jog p. Aku-Į ——
»uS »fee wdaSLpr kg BOSTONUI IR APIE- 
šarvota a. a. Emilija Vys-Į“ 
niauskaitė. Tūlas laikas at- LINKEI ŽINOTINA 
gal velionė buvo atvykus su Į _____
savo motinėlę-iš BroOldyno DtdeK Naujiena South 
svečtaosna pas pp. Startas, , Bostoniečiams 
11 Thomas Pk. Lapkričio Į . ____

ris nradėio tolimesni skai-i ^^?re. Vukonę su ki-Į (jrU0(ižio 16—17 dd. vaka-|k- 
tytai to tame momente Be-ta“ ajitomobita gy Petr<) Lįet įj, įj pa_ lveiionis gyvaio pasituriu-Į

Kuli atsigavęs pakilo. Shar- J?ziavp-1 .^^rma aplanky- Lapijas rsaiėje 7 vaL vakarėja-Įčiąį, paliko našlę ir du su- giĘAM HOTWATĖK , 
+)kev vėl puola prie jo. Dė-j SaV0 lęsit pamatyti kaip atrodo Lie- Įbrėndušiūs sūnus, tik gaila HĖATįirG

—Kuli atbulas pasitraukia ar- .JazlU0‘,^nt. *Per tuva po .10-metą priklauso- kad jie su lietuviais niekur J, WHELAN .
1-4 čiau virvių ir Shftrkey* smo-fe1^. ^S^ant jąąu- mQ &yvęllimo, nedalyvauja. - 202 N Strect, ŠoutlrBoston' ]
11 Įgia jam porą ipą, galvon, ĮtQnlQbiriQ ?JaI3n ■■ Į Minimus Vakarus rengia čia Į A. a. Mockevičius pri-į • Tel. S, B. 0610-W. ,

rDeKuh svyruodamas atšilo?įf f ~ vietos Moteni’ Kat. DukterąĮklausė prie ?.sįą. •ūr^jąHfevjL^^47t *a.. (G.-17) ,
šia į virves ir tuo sykiu pa- kumseiavimęsiyjaiką sunau- pr-ja. Parapijai. skiria pusę Petro ir Povilo, S. L. Sy.Į^ 

. ' sigirsta'skambutis, DeKuh -L r uždarbio iš vakarą. ; Kazimiero, D; L. K.'Vytaą-|
. Namus, Darnias ir Bižnius.. Ką jūs manote.daryti: pirkti, par- labai silpnai nueina. į savoE.^iintąme raunde pas paveikslus rodys J. K. Mi- r° ®kA.. ’ ■ H

duotijar mainyti? Jeigu dąrnesuniisli jai tai užeik pas muš kampą. Jo menedžiaris■ Įmspr1^^ j°^Q a^sar;[lius iš Brooklyn, N. Y. Priel _■
pasikalbėti, patarimas doyąnan Kurie manote pirkti, čion ra- Į žiu ką ilgai kužda jam į au- te’ūmo, Pirmoj sekundoj Lo gada būti ir daugiau pamar- Į, 
šite-keletą Darganą. * < , • .

, • ■ . ■ .

Vieta Dėl Biznio .
SO BOSTONp . mūrinis namas vienos 

. Šeimynos, krautuve tinkama bučernei 
ir dii, rarabžial Parsiduoda labai ab 

; :giai • .
* 1 - ' -j/-------------------n-.. v • - - . - -

• ;■ '• ; ' Dorchestery.
B Šeimynų kambarių namąs .su vi
sais įtaisymais. Rendų gauna $104 me- 
b^šiyi. ParsidubŪa $7,500.

. , Dorchestery.
• Vienos šeimynos 7 Kambarių namas šu 

. ^ilųyaa O* kitais įtaisymais. Preke dęj 
. .|greita pardavimo $3,000 arba mainys 

tų aut dviejų ar trijų Šeimynų namo.
. ■ i—r—..—T—

Reikalaujam. Farmą

jnainytl. ant .namų, duokit visas M 
tormacijas, mes- turime keletu ąanyj*

SBABKEt & D® KUM Kumštininku sustojus 
. KUMSTms ring’e, DeKuli atrodo visa

Gruoflžia W d. BbMmio *?£ “ž W~ 

Arenoje Jack Sharkey kum- 
žčiavosi su italu Artimi* De 
Kuli. Šiomis kumštynėmis 
vietos gyventojai buvo labai 
suinteresuoti/ -Mat vietinė 
amerikoną spauda DdKuh’ą 
išgarsino labai pavojingu 
Shūrkiuį oponentu, kuris.mž 
Sharkey yrą ir didesiuš,. ira 
pagalios, kelis savp oponen
tus net pirmame, raunde iš
mušęs. Qi Sharkey,, veik 
metai laiko kai nesikumščia- 
va ir dar net buvo susižei
dęs. . Tas ir. sudarė visiems

* Žipgeidumą: kaip tos kumš- 
tynė^būigšis ir kaip gatm* 
sis Sliarkey pasirodys. .

Apie 8 vai. vakare nuva- 
; žiavus į Areną publika 
Minite kemšasi. t Kur pa
žvelgsi visurmatąšipaži šta
mą liėtuvlą iš Bostdno ir ki
tą miestą. Kaip bemataut 
Arenos sėdynes liko užimtos 
ir visur, kur tik, vietos bu
vo, kiinštinai stačios publi- 

w Mkps. Sėdynią $ra X0,W, o. 
stačią sprendžiama buvo 
virš tūkstantis. •

. Prasideda kumŠiyiiės. Iš 
eiles kumšeiuojasi keturios 
poros prėliminarese kumš
tynėse. Publikoj gyvumo

* nesudaro. . Visi nekantriai 
‘. laukia Sharkio.

«

■,.t Apie 1Q vai. ateina į 
■ ring*ą Sharkey ir įlėKuli.

Publika pasitinka kiunšti- 
ninkus, ? ypač Sbarkey 

•-. griausmingais aplodismen
tais.

KunjštininkąmB' sustojus

I

key. Apie mane pasigirdo 
publikos balsai, abejojanti 
apie. Sharkey. Girdi: “kas 
žin kaip Slfarkey laikysis 
prieš tokį milžinę/* Bet 
vęl: ‘‘kaip bus taip, bet mes 
atėjome pamatyti Sharkey, 
kad nereikėtą Ke\v Yorkan 
važiuoti.”

Duoda . ženklą pradėti 
kiimščniotis. Prasideda pir
mas raundas. Sharkey vik
riai, bet sykiu ir atsargiai, 
užima puolimo poziciją. Ma
tomai jis ūorčjo ištirti savo 
pMėšą. DeKtįh savo siėfe 
nio ilgumo rankas atkišęs 
iKgi atsargiai ginasi, Bet 
Slmrkey keliais atvejais 
prasimušęs pro 'DeKuho 
rankas, ir ant pirštu pasi- 

/stiebdamas BniogėLsavo prie
šui veidan. Publika tą su
tinka su dideliu malonumu, 
mat* menkesnis didesnį tal
žo. , ‘

į Antrame raunde Sharkev
« # ' • V > ■

atrodo kaip ir sutingęs. Tar
tum f uomi jis nori savo 
priešą ųvesti . į puolimo po
ziciją ii* patirti jo veikmę. 
DeKuh, tuomi pasinaudoda; 
mas, užduoda porą* smūgią 
Šharkįįn galvon ir smarkiai 
ima pulti. Publikoj visas 
triukšmas nutilo, tartum vi- 
si laukia ką tokio nemalo
naus. Tarno publikos įtem
pime raundas ir baigėsi.

®Iš eiles, treciame, ketvir
tame ir penktame raunduo
se, Sharkey labai smarkiai

L‘
«/2
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jxuriė turite forma ir noretunjčt iš* pečiai (šteam beątjj dveji piązaa, vie- [baubimu. 
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prie savęs pi'i-1 Tniaus.
Korė,si). tV Vaikelio. Scmth BoMan, Mm F
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ttį maždaug lapkričio avi Mt 
gruodžio menesiais susirgo Hm; 
davęs plaučiu Uždegimu, ti* ĮįįĮįĘ 
šįmet gruodžio 5 d. prisime- Hm 
iŠ, jau daug syldii velionį Į įHw 
kankinusi liga, plaučiu už- 
degimas ir pasirgęs vob 6 *į1K laLEISTĄ, 
dienas atsiskyrė sti šiuo pa- . . '

„ Kaina 7uc. .šauliu. I
A. a. Mockevičius palai- Y „ . CTrtMtfl m

dotas Mt Benedict kapuose VIIvv.
> **■*

'kurios atsibuvo 9 vai. Ak. > CHICAGO, ILK. -
I ■ • •• • . ■ •■ _ h*-*. •

i .-.

: įpuolė drąsiai, nuolat duo- Įginimą ir įvairumą vakarais. PADĖKITE KOVOTI SU į 
. : Į Septintame raunde, Shar-Puiuas smūgius. Publikoj ! Programas yra ilgas ir įvai-į . DŽIOVA į

.■ - i y F<unt ' |kev nors smarkiai ptiola, {gausūs aplodismentai rus kokio dar čia lietuviai iie-Į Visur prieš šv. Kaledaš y-Į
beį atsargiai. Statomai mate. ra platinami ženkleliai, kto

moderniškais jtaissanois, da&ąr par- Sharkis suprato, kad De-PnoęK out tnat oig gineyi Į pamatysite, Įdek Lietuva pa-fee lipinami prie antros pm Į 
hankrutino. v^as mėnąd^eris, tas pats, ĮPabaigojė raundo,. Sharkeyheng§ kultūroj per 10.metą ne-ges konverto. į
parsiduoda bž .n«w.oo. įktuis menadžeriavo PemB- foifepyrė DeKA wę virvių prfldausoma gyveiitoio. '

Darcheštėrtr ■ tsini, kuomet Sharkis .šilti1’ visti sinarkuiini smogė kė-Į Programas, kas bais rodo-1
\ -y ■ Dempsiu kumščiavosi, pa- > kartus veidan ir.k0nan.|jįį. ' .

Iknždėjo. DeKuh’ui naudoti galva pradėjo Švy-J i. Kato Muziejaus Sode Lie-
nrTaBt^^Srio'tamtartuSI' 1̂18 Priemones> kad tilt ap-lĮ®®t Publika vėl visa Sns^ituvoš 'Nepriklausomybės Pa-Į 
tno; So. Bostone arba Dorchestery. j sįgillti &T Shaikey nUHlUŠ-P1-’ SUkllo nilO sedymiĮ. Bet 
; ■ : - ,...  - Lį Tad šis. raundas buvo [tame momente pasigirdo

.. Dorohešteiy. ? silpnas, kurio uh spėjo
publika paerzino Sharkį išsilaikyti nugriuvęs. SĮ^r-

■ ..... \ key pripažintas laimėtoju^
.rįaižift Aštuntame raunde Shar-Įptiblika jį sutinka su griaus-

...’ ,krafUį-šovininiai wi eiti ant farittiJBtanodij.'tik nj ?i2,ripo. \ Įkey puolė.smarkiai.v Vienu mingais aplodismentais ir 

LTTHlJANlAjI AGEKCY [atveju pradėjo DeKuhrui riksmais,
•54& East Broadway S0tt< ibston, Mass. Tek 0605-1337 vieil$ P<> ^tam smū- Abelnai imant, jei DeKuh 

-X T'ITT ŠKYKTAT " '• pius be atlaidos. DeKuh visą laiką vien.tik gindąma-
BbsTON OFncE: . mROCKTOM OFFibB : ‘ pradėjo svyrupti. Visa pu- [sis neapsigynė,: tapo per-

* \ is Tceniont št., Kimbai Bte 1 ‘ .^o^ortA Main strent, įbliką tiek buvo įtempta, jog muštas, ir pagalios vos galė-
y ■, . /• [sustojo nuo kėdžių. Bet ho issilaikytij tai jei jis bu-

' * 1 . toeKuIi vieton griūtifspėjo tą mėginęs pulti Shąrkį^ ne-
[Sharkiui ant kaklo užsika- ra- jokios ‘abejonės^ kad 
įbiiiti ir referis kol perskyrė

Kiekvienas automobiliu Htvininka- turės lUŽiusinfE savo karų F 8fall»W0 balsas .pasigii'- 
; prieš Naujas Metds, kad gavįs nimieriuš. Taigi,‘priseiną duo-pQr ’ / ..
ti patarimus, kad būtumėt fjtsąrgesnį nes daug yra vmokįu į. Devintame raunde Shat* 
agentėliu, kurią užlaiko- of isą ant saidvoką ir prižada nebūtus [kis ėmėsi smarkiai. Bet pe^

• daiktus,, betątėitikas^ nelaimei, negalima ją surasti, nes daugt.4—-- 
gątvią su saidvokais. deįgn gūrinsi pas mus, esi pilnai ąp-

, rūpintas ir atsilatikęs į ofisą gausi teisingą patahiaviiną. Am 
.tomobibus apdraudžiam nuo. visokią nelaimią: pavogimo, stP 
’ degimoį utikluš nuo sudaužymo ir it Pnėg tam apdraudžiant 
niio gaisro namus, rakandus, biznius,. „ .'

į . LITHUANIAN AGENCY .
545 Basi Bw>adway

*•-

Kuli galimais būdais gynė^ 
si. Kuoąiet Sharkey pripuL 
dauias davė jam smūgius, 
tai DeKuh vieton, taikyti 
kirsti atgal Sliarkiui, jis 
stengėsi Shąi’kį. pagauti 
glebiu ir - *

•spaudęs

Sharkey jį būtu nukirtęs 
triją-kėtuiįą raundą bėgyje. 
Bostono amerikonu visi lai
kraščiai Sharkiai duoda di- 
Sėlį kreditu sakydami, kąd 
Sharkis pradedamas savo 
kontestą į pasaulinį i čająpl- 
jonatą pasirodė puikiai ir 
hors ilgai, iiėsikumščiavo ir 
buvo susižeidęs, bet tebėra 
tokiu geru/kokiu buvo pir-

K. J. lAUNAUSKAS
Advokatas

Bostono ofisas:
320-321 Exchange Bldg,,.
53 Statę Street, Boston 
Telephoiie Hubbard 9396

Vakarais ir Subatomia 
popietę ' /

South Boston ofise:
469-A Broachvay, ’
South Boston ’. . • « 

. TeL So. Boston 0225-M. 
Gyveninio vieta:

33 Boseinont Strect-
. DorcKester.

. Tėlepliorie;. Talbot 2878

minklo pašventinimas ir degu-i
:žčs 15 Dienos paradas, iškil-Į
įneš. į . * r

2. Dainą Šventės iškilmės, Į puįelkslelis: parodo,
Liet. Resp. Prezidento sportas kaip, tie ženkleliai išrodo, j 
miškuose. |Ją galima pirkti krautuvėse

3. Lto pėst. pulko Vyties p šiaip viešoje vietose. Par-
vėlįavos pašventinimas ir itei- Įsiduoda po 1 cėiitą. Surink-Į 
kanas. . ~ [ti pinigai už ženklelius pa-?

V. stebuklingos Dievo Moti- [naudojami kovai ,su dižova.
uos procesija į Pažaislį. Į

5, .Žemės Ūkio parodos ati- [“ 
aar>i«<> iškiimėz. y k. Mot. ;; EXTRA! EXTRA! 
m-jos kongreso iškilmes. _ <,Mu„,la

priklausomybes paminklo ir Įso..Bostone. ;i
gimnazijos pašventinimą teftmoetm
mes. .'*.•• prelpkllfe im numeriu 948 M Brutui-

_, ’ . bran Hm Boston, Sluss. . •treti S. m
7. Karo t Mokyklos ir Gusa- [2493-41. . .

ru pulko sporto Šventes. L
8. “Nuvainikuota Vaidilu-į .

tė” Misterija (Paraše Postais '
Putinas) ir Jaunimo sportas,

9. Skautą Lietuvos' ir Vii* Į 
niečią . šventės iškiląies. Į

10. Moterą. Katal. Mokyklos Į 
mokiniu, darbuotė ir apielinkė,|

dėžauš prie-;

" ........"* 1 11- "■"■ ■" —Ji"' i ■ - .**■■
- . 1 ■?"•'■'■.......

Tel. S. B. 1751 .

JONAS S. MešUS 
(INSURANCE)' 

c 239 Broadway,So. Boston
Aiuliouilžiū visokias nuosavybes 

‘Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis, fe larendavo- 
jame kambarius. . .

H
■ ■ u •

— H ■ ■ 
t • ’e

1 • ■■ A ■ PARDUODAME
6. šviekšnoj, Lietuvos Ne-lpenfci kambarfai su gestus, skaibynėm; . g y^oWsAišeses,$ūttOs.-irkauj-j 
n ’ 11_ -Jtoiietais fe piazals, m ATHBNS st.,ijg tus kūdikiam ir suaugusiom^

. g&n|į lLt $2qbo •> Patarnavimas geras, 
nome kaip netinka 

n A„nm t, gį f j

•Tek S. B. 3603

» ... . Stubos Telefonas
Soua Boston 0777 . .. ėą. Boston ■

PARKVAV AUTO BMBVIO 
Sfcvinin&as VllrtOM Vidtiūtei' ,

; Parduodam n’aūjuškKrskita; "Taipgi taisouį 
visokio Padirbltntf autoinobilitu k pamžam nuo kebo sugedu* < 

sius dieni k ūAktį. Užlaidom Wif ir Sinclak gaaolint, ;
415 Old

\



» ĮSAKYMŲ VEDUSIEMS

E Amerika, toji neapribotų 
■KHtoybių Šalis, yra taip gi 
K. nuolatinių persiskyrimų 
Kilis. Vienas teisėjas per 
jbptynerius metus išsprendė 
jįmhžiau, kaip 25,000 tos 
Įflžies bylą. Remdamosi ša
po dideliu toj srity patyri-- 
Įpų jis surašė vedusiems 10 
Bąkyinu, kurie ypač pala- 
Kama sekt jaunoms poroms, 
Kerinčioms užlaikyti savo 
Šeimoje laimę.
į 1, Gerbk ir remk viens ki

į 2, Išvien dirbk, išvierr 
linksminkis.
| 3. Kiekvieną nesutikimą 
Stenkis aplenkti. '' 
t Slopink kiekvieną nesii-
^ipratima ir turėk .galvoj, 
kad-maži barniai gali dide- 
aiu kalnu išaugti.

5. Visuomet kalbėk atvi
rai, nės tik tada galima vie
kas kitą suprasti,

6. Baimingo gyvenimo pa- 
■grindas yra prielankumas, 
•geras ūpas ir vienas kito su
pratimas.

7į iiinlcsmas pasisveikini- 
mas ryte ir dar linksmesnis

labanakt * prieš , einant gulti 
nieko nekenkia.

8. Nepasitenkinmius ir 
mahmimus dalykis lygid* 
mis*

f>, Gyvenk ramiai savo- 
namuose, nesivargindamas; 
bereikalingom mintim. *

M Prieš užmigdamas dar 
Bykjį prisimink visus dienos 
pergyveiiiinus ir iškvošk sa
vo sužino, kad galėtum ra- 
.miai miegoti ir kad neatsi- 
keltum rytmetį su blogais 
atsiminimais.. “TOrl

•V •

•/

T«l. So. Boston 3520

A.O.ŠALNA-SHAILNA
LIETUVIS ADVOKATAS

■ ... Baigęs du Universitetu 
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
g; Washington univ. su llb.
“Darbininko0 Name

. Cantros lubos)
366 Broadway, So. Eostor

R eiI d ė n c t ja
805 Harvard St, Cambridge, Mass. 

Tol. Untversity 1463—J.
iL— ............... . . - . . '■■ ----- ---

į Llberty 7296.

GEORGE H. SHIELOS Į
ĄDVOKATAB Į 

811-812 Old South Buildino
294Washmo,ton Street g 

į t Boston, Mass. S 
J Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. g 

L " GYVENIMO VIETA §

' 37 Gorham Avė., Brookline &
Telejjlione Regent 65G8 $

SAVIŽUDYBES

i Karui pasibaigus visame 
pasaulyj pastebimas savižu
dybių didėjimas. Ilgą lai
ką dauginusia žmonių žudė
si uropoj -ir Amerikoj, bet 
•paskutiniu laiku eme smąr-: 
Idai savižudybes augti Azi
joj ir net Afrikoj.

Statistika rodo, kad, -pa.- 
vyzdžiui,. 1927 m. visame 
pasaulyj nusižudė ‘virš 200,- 
00^ žmonių. Ir kas įdomu, 
tai kad pirmoj vietoj stovi 
Azija, kuri per ttfos. metus 
turėjo 80,000 savižudybių. 
Po Azijos eina Europa, kuri 
turėjo 50,000 savižudybių, 
Šiaurinė Amerika —• 30.000, 
Pietų Amerika 8,000, Aus
tralija ir Polinezija'" — 2.- 

?ooo.
fdomi savižudybes statis

tika Europos valstybėse, ku
rių tarpe pirmą vietą užima 
Vokietija turėjusi per tuos 
nįetus 13,000 savižudžių, tuo 
būdu kiekvieną dieną žudo
si 20 žmonių. Prancūzijoj 

• per metus nusižudė 6.400, 
i "Anglijoj 5,00.0, Italijoj 3.- 
ė 120. Ispanijoj 840.

. *

♦

*

«

t
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(Coyr^U.y.K.U) ,

m 1U. 
MA I tVūfc ūOM

WtXTHER RĖKSI

Azijoj pirmą vietą užima 
Japoniją, toliau eina Kinija 
<r Indija,

Bet pasaulinį rekordą vis 
bik paėmė Šiaurės Amerika, 
••kurioj 1927 m, nusižudo 2(ų- 
000 žmoniiį

Daugiausia "žudosi Inios- 
'tiečiai •-■•sodiečių tarpe savi-

žiidybėsatsitiikmas labai pe- f 
tas. Iš 100 savižudybių ari- ftenavas.
tenka 10 vyru ir 30 moterų. 
Žudosi daugiausia jaunieji: 
„vyrai 104-21 mėtą,, moterys 
18—2Š metų? Daugiausiai 
žudosi kavalierių ir našliu.' 1

Žudymoši priežastys yra. 
dažniausiai skurdas, badas 
neišgydomos ligos, bankro
tai ir meilės nepasisekimai.

1:1 Ūk Balsas”!• > 
. f

A. J. KUPSTIS , I

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone Soutb. Boston 1662—1373 

North Woburn, Mass.
Devynių kambarių medinis na
mas, tik 10 metų senumo galima 
vartoti vienai arba dviem Šeimy
nom, su visais įtaisomais, išski
riant šilumą, ir 4,000 pėdų žemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
Įnešti reikią, apie $S00,. lengvos 
išlygos. .

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA ' 
KIEKVIENAM INSURANCE 
Įušiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

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

Parūpinu pinigus delei inorgi- 
eių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apielinkėse. " f

Jeįgu turite pinigų,'kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų- arba antrų 
morgieuĮ, praneškite man.

Užlaikau taipogi Ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Parduodu, Anglis ir ^laikas. 
Anglys Šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

, Turiu daugybę yamu, fannų ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurių Čia negalima suminėti, 

Visaip reikalais galima kreiptis 
ypatiškai, laišką arba telefonu, 

Ofiso valandos: Į^uo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

JAU IŠJO Iš SPAUDOS 
. Naujas Mėnesinis žurnalas, 

“TARPU’ INKAS”
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate, Apdraudą, 
Morgedžius ir kitus nejudinamo turto reikalus. Pilnas įdomiu ir 
įvairių pasiskaitymą. Reikalaukite tuojaus 
piųjdkit 5 centus paštaženklių peršiuntimui,

B32 WEST BR0ADWAYI
RE AL ES TATE 

ANT PARDAVIMO
So. Bostone

Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą, bizniui. Kam
pinio našias, krautuvė ir dii kam
bariai prie krautuvės. Dvi Šeimy
nos, virs krautuves po 4 kamba
rius? Namas visai naujai pertai- 

, sytas. Kaina $6,500."
Trijų šeimynij medinis namas 

4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
Skalbynes, pijazai. Kaina $5,500. 

"'Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20’ arba 25 akerius 
šelpęs kur yra galima laikyti kar
ves. ■ .

Geras biznio kampas City Point. 
Šešių šeimynų mūriniai namai 
bekerne ir lcrautuve. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. - Kaina $25,000. Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų-namo. .

Vienos šeimynos, šešių karnba- 
rių namas, elektra, maudyne, šil
tas vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kainu $2,400, lengvos išlygos. .

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

South. Bostone
Grosernė ir BnČerne. Senai išdirb
tas biznis. Įeigų daro nuo $700 
iki $800'į savaitę. Kreipkitės tuo- 
jau. Kaina $3,900.

VOKIEČIŲ TEISMAS UŽDĖ
JO AREŠTĄ ANT SSSR 

BRANGENYBIŲ-

Kniazįus Dabižas per teis
mą pareikalavo grąžinti bol
ševiku konfiskuotas jo foram 
genybes, kurios dabar išpai> 
duodąmęs Vokietijoj. Pir
moji teismo instancija rei- 
kalavimą atmetė, bet antro
ji, kuriai Buvo/apskųsta pir
mosios sprendimas, pripaži
no ieškinį teisėta ir uždėjo 
aut brangenybių' areštu. Nu-' 
tarimo motyvus. -7- nėra įs
tatymo,. 'kuriuo remiantis 
turtas konfiskuota bei na
cionalizuota. •
. Kaukiama, kacl it kitose 
valstybėse bus pasielgtą pa- 
našiai ir bolševikų karvute 
gauti pinigus iŠ išparduoda-, 
mųjų brangenybių užtruks.

•v

\

mano ofise, iš

ĮDOMŪS RADINJAI

.Bpaliii men. 
pabaigoje ūkininkas p. V. 
^V&gaudis.gyv. Vadagu kal
tine pfte kelio, einančio. iŠ 
Renavo. bažnytk. link Židi
kų m.,: kasdamas žvyrą iš 
ten esančios žvyrduobės ra
do žmogaus griaučius, ku
riuose buvo įsmeigtas dulk
ias, ant kauliuolės tvirtai 
laikėsi geležinis šalmas. Be: 
to, kaip paai&ino pats p. 
Vizgaudis, ininėtose žvyr
duobėse gyventojai randa į- 
yairių senoviškų, daiktų:, sa
gų, žiedų ir kadų. Senų 
žmonių pasakojimu toje vie
toje buvęs karas su švedais, 
nes jr rasti griaučiai tokio
je adėtvje lig būtų sugriuvę 
krūvon laike mūšio. -Žmo
nės, kurie. fvTinčja senove, 
Čia gali rasti gėros medžia
gos. kol vietos. gyventojai 
dar tų senovės.liekantį neiš
neštojo ir nesunaikino, neži
nodami ją. vertes. Kol dar 
nevėlu, reikėtų: asirūpinti

KOVOJE SU TIKĖJIMU 
BOLŠEVIKAI YRA 

BEJĖGIAI

“Rabočaja Moskva’? vie
name savo numeryje rašo, 
kad dabartiniu laiku daugė- 
lyje vietų prasidėjo didelis 
tikinčiųjų judėjimas. .Tie 
pradeda kur kas drąsiau 
veikti. Pradeda statyti baž
nyčias ir maldos namus. 
Pav., nurodo, kad Viatlįos 
gubernijoj dabar yra 63 e- 
■vangeiishį grupes, kai tuo 
tarpu 1917 im buvo tik 5. 
Religinėse ir sektantiškose 
grupėse-dabar priskaito 97.- 
090 narių, kai tuo tarpu ate
istų draugijose tik 2,000.. 
Panašūs reiškiniai yra “ir 
kitose gubernijose.

I 
■b n«—

< .

toliau

P. J. 4MEVIČIUS
LietuvisGraborius
, *

: 820 E. SIXTH ST., SO. BOSTON

Tėt S, B. 4485

prragk; **į ĄF m!
*

T’j

S

«

tnridžio

r ■■ ‘f 
J£

4
f

lės,
S.*

archeologijos komisijai tuos 
radinius surinkti,, kad nežū
tu be naudos.

v •

URVAS ĖAIP ŽIŪRONAS
♦

Žmonės,, kuriems yra te
kę. būti Kaukazo kabiuose, 
pasakoja, esą tenai dienos 
metu galima žvaigždes ma
tyti. Tai — iš gilių urvų. 
Mat, urve yra tamsu, tai, 
giliai atsistojus, ir žiūrima 
iš urvo, lyg iš kokio žiūro
no, ir dienos metu įžiūrimos 
žvaigždės danguje.

L. Vitkauskas

J1

DKTROIT,
> * » į ' ,f y«

L. D. 8„ 72 kudpoa^mlDisiijitt 
fiUsįrilikimaa įyyka išripnidieny, 
16/giuod.ė tuoj po

kuopbs nariai 

uvarstymo 
kaĮo? L'hv’ , 
■\ -»*< *' I

B, jp
‘, L. D, -K >1: kuopoLjnSne^nif 

šuririnkinįM *jVykl’" 
gruod. 16, tuoj po aumou? bąM- 
nytinėj
Visi l&yyotiį

NKW„B^Eiib*(-a)M». ;
Rekntodleny,’lfru6džib‘ 16 ‘d, š,.m.. 
SVarbu?kad į šį'fltMri»kim^ ateil 
tų visi .nariai;ir b4ąt po vięrij 
mūsų brangios' orgwMhcijok T t J t-.j* . . .

* * BA10^nL1^|
r «. ' ♦"'M*

I C BBOOKLrN. N. Y.
’ Gruod., 23 *<C»tROj sujnoa 
iįsyks LDSi 10 kuopoš mfei$rink 
Buririnkitoas.^k^^5® 
sueiti, nes tųrąnec keletu Sparnų 
sumanymų Atojvwįtų Ui f&Vtf 
draugųsC^), pyiriišytL, - VaHjb^

■ lawrbne, mąsš. 1 
?>LDS. 70 kp< susirinkimai* įvyks 
ghiodžio zl6 < po dvyliktai ydk 
Taigi krieėišme visus narijiB 
sflankytM ne
mokėti mėnesinęs. Atsiveskite ir 
savo draugas- pritapti? Nariai; 
kuria dar neturite jnojc^Sių kny
gučių tai gapsitė .ansirinkimė. .

JURBARKIEČIAI KELIAU
JA PER ATLANTĄ /

• ■ . * •

“Liet. Aidasrašo, jog 
“redakcija gavo vienio jur
barkiečio laišką, kuriame jis 
praneša apie savo' kelionę 
per Atlantą. "»

Keliautojas . išplauksiąs 
motoriniu laiveliu iš Kauno 
į Londoną, o iš ten, tuo'pa
čiu laiveliu, tiesiai f Kew 
Yorka. '

/

s

ANEKDOTAI

Poi>uliarusis Škotijos komikas 
Harry Lauderas kartą užėio į 
viešbutį-pietų., Jis užsakę bifšte- 
ką pastebėdamas: “Bet jis turi 
būti minkštas ir švelnus?,’—**‘Bū
tinai, pone.”’ ,— atsakė tarnas: 
“bifštekas bus lĄinkŠtas kaip mo
ters širdis. ” > “Dėl Dievo, riek
lės,”—Lauderas sumišęs sušuko: 
“Tai duokit man geriau dešrelių 
su bulviu koše!”

* •* *
Kartą Monmaftro restorane Pa

ryžiuje vienas • dailininkas paste
bėjo. kad ponia K, garsiojo pran
cūzų rašytojo Mopasano giminai
tę, gavo iš savo dėdės dovanų 
perlų karolius. “Kažin ar tai tie
sa,” nusišypsojo ■ Mopasanas. 
“Man rodos cia vienas iš dviejų: 
arba perlai dirbtiniai, arba dėdė 
netikras.” (“N.Ž.”)

• r.
A

•2

NESUPRATO

— Šeimininke," šiai vištai,; aŠ 
manau, tikrai bus.penkiolika me
tų. Tokia ji kieta. • ;

— Iš ko tamsta taip sprendi, 
ponait

— Iš dantų...
~ Atsiprašau, argi vištos turi 

dantis ?
- Vištos, žinoma,, jų neturi, 

bet aš turiu. . ?‘Ž-tS”

(Siti" ,a*l

L

’faŠt/^L

tf” tol 
nJ»«WTWvft»HnniiibaLlenfcV*
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DR. J. C. LANDŽIUS
. (SBYMOUB)

51 Providence St AVORCESTER' , 
Tel. Bark 5873* ; *

Sercdoinis: 373 West Broadvray
So, Bostone. Tel? S. B. 2442

i

v

(WrubBau«kaj8) 
LIETUVIS GRABOBIUS 1B 

BALSAMUOTOTAS 
1043 Wa8hington Stteet.

* Norwood, Masi. 
TeL NoFvood 1508 

MONTELLO Om'Cl 
104 Amap fitrOilt ‘ 

Tdephone Brocktoh1844*J

GUDRUS JAUNUOLIS

— Tėvuk, patampyk šitą šunį 
: už uodėtos.

—A Na o kam.?
—* Aš noriu sužinoti ar jis kan

da, (“š-nfe”)

RANKŲ “GYDYTOJAS“

Jaunas gydytojas atsilankiusiai 
pasitarti dūliai ligos savo pacien
tei, norėdamas 'ištirti pulsą, suko t

•—Duok man savo ranką!
Šit mielu, noru, jei tik tėvai 

sutiks,—atsake ši. “Š-nis”)

Resldencljoa Telepbonas: 077S-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston O7T9-W

S. SARUSEVtCIUS
LlBtuvlflkas Graborius, balsuiuoto 
jm, Beri Bstate ir Public Notom

258 W.Bro»dw»y 
South Borton, Mmi,

Residėnčija 838 Dorcnsster Anui* 
Dorotos^, Mos,
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