
AMERIKOS LIETUVIŲ R.K.

ne

nuo

MOKYTOJA TERRYVILLE
P-lė Blažauskiutė gimus ir augus New Britain ir ten visą lai

ką gyveno. Ji yra baigus pradinę ir augštesnę mokyklą tame 
mieste. 1918 m. įstojo i Statė Normai School ir 1920 m. garbin
gai ją baigė. Tais pačiais metais ji buvo pakviesta mokytojauti 
Terryville. Ji mokytojavo ten visą laiką.

DAUGIAUSIA DIRBO LDS. ORGANIZACIJOJE
Nuo 1920 metu nebuvo LDS. seimo, kad p-lė Mikalina nebū

tą dalyvavus. Ji ne tik dalyvavo, bet ir dirbo užimdama raš
tininkės ar kokioje nors komisijoje vietą. Prigulėjo prie LDS. 
36 kp. New Britain. Conn. Kuopos valdyboje ir komisijose bu
vo per kelis metus. LDS. Conn. Apskričio valdyboje buvo per 
septynis metus. Ji buvo apskričio širdis—.gyviausia pajėga. Dir
bo ne tik valdyboje, bet ir komisijose. LDS. Centro valdyboje 
buvo per kelis metus vice pirmininkė ir atstovė į Federacijos 
Tarybą.

VISŲ MALTŲ KATALIKAI DARBININKAI 
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SOUTH BOSTON, MASS., RUGP:

NIMES, Prancija, 
piūčio 1 d. — “Graf Zeppe- 
Įin” kuriuo išlękė iš Vokie
tijos ketvirtadienio ryte, bu
vo pastebėtas arti šio miesto 
8:30 vai. ryte. Stiprus vėjas 
trukdo greitą lėkimą. Bet ti 
kiši laimingai pasiekti Juiig. 
Valstijas.

SOV. RUSIJOJ PANAIKINTI 
VISI ŠVENTADIENIAI

✓

Berlynas. — Žiniomis iš 
Maskvos. Sonetų Rusijos 
liaudies komisarui taryba pa
skelbė naujus Įstatymus, ku
riais panaikinami visi šven
tadieniai ir sekmadienių 
šventės prekyboj ir pramo
nėj. Tų sričių darbininkai 
turės dirbti be jokios per
traukos visas septynias sa
vaitės dienas po septynias 
valandas per dieną: Įstaty
mo tikslas esąs siekimas i- 
gyvendinti komisarų tary
tais numatyta penkerių me
tų pramonės planas.
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SO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

ZEPELINAS JAU ARTI 
GIBRALTAR

MUSULMONAI NUŽUDĖ 
20,000 KINIEČIU

/ 4,

SUŠAUDYTA 14 SOČI AL 
DEMOKRATŲ LIE

TUVOJE

$15,672.50 ir pradedi 
’avo pinigais^

Kada jie nusileido, tai mė-

LONDONAS. — Iš Rygos 
praneša, kad liepos 30 d. Lie
tuvos karo lauko teismas pa
smerkė 14 socialdemokratų 
sušaudymui, 15 pasodinta 
keliolikai metų i kalėjimą.

Nuteisti už sąmokslą nu
versti dabartinę tautininkų 
vyriausvta;. Teismas buvęs 
Šiauliuose.

Visoje Lietuvoje, žvalgy
tais veikimas esąs padidintas.

žinomsįg^ 
AlfrediS 
88 kalĮ ' 
' t*®

AFERA VILNIAUS 
MUITINĖJ

Vilnius, — Didelę sensa
ciją Vilniuj sukėlė Vilniaus 
muitų direkcijoj susekti 
milžiniški nusižengimai. .Tau 
nuo ilgesnio laiko Vilniaus 
muitų žinytaij buvo daro
mos malversacijos apmuiti
nant prekes. Ikišioliniu ap
skaičiavimu padaryti vals
tybei nuostoliai siekia 4 mi- 
lionn zlotu. Iki šiol suimta

, j-
13 valdininkų, su Vilniaus 
muitų valdybos viršininku 
Medzinskiu priešaky.

PANELĖ MIKALINA BLAŽAUSKIUTĖ, 
New Britain, Conn.

sv.jud-■_

KUN. J. kAULAKIS JAU 
LIETUVOJ

Į Kauną iš Amerikos at
vyko didis Lietuvos mylėto
jas ir daug Lietuvai nususi
nęs kun. J. Kaulakis, Phila- 
delphijos parapijos, klebo
nas. '

NEW YORK. — William 
F. (Jai'eĄN Madison Squai0 
Gardeli prezidentas, pasmeik 
k ė Ne\v Yorko Valstijos Atg 
lotų Komisiją už suspendSĮ 
vimą vokiečių kumštininku 
Scbmeling užtai, kad jis 
sisakė laikvtis sutarties pil* 
miau kumščiuotis su Scott, O 
tik paskui siekti čanipioĮOd 
vardą ir kumščiuotis-SU ntūs; 
sų tautiečiu Sharkev. ŲJ

Carey sako, kad jis turįs 
teisę skelbti kumštynes, n 
geriausia -pora bus Shark^ 
su Scbmeling.

Kumštynės Įvyksią 
sėjo mėnesy. Sharkev tikisi 
laimėti čampiono karūną.^

, r ■ .•

MIRĖ ŽMOGUS KURIS ŽINOJO 
-88 KALBAS

Venecijoje mirė 
italu liny vistas
Trombetti. kalbėjęs 
bomis.

rūST 2 D., 1929 M., Nr. 59.
.___ ______ 2________ ___ __
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Lakūnai Lekiojo
420 Valandų

22 NUŽUDYTA, 40 SU 
ŽEISTA MEKSIKOJ ■ 

__________ ■ -iZj
< -

MENICO CITY, liepos 
d. — Dvidešimts du asu 
nvs užmušta ir 40 sužei#• • 
kovoje agrarų su gyventoj^ 
miestų Sierra 
Acultzingo.
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NAUJOS .DUONOS REKVIZICI
JOS UKRAINOJE

“Times” korespondentas 
rašo, kad Ukrainoje esąs pa
skelbtas dekretas, kuriuo 
vietos valdžiai vėl leidžiama 
rekvizuoti duoną pas valstie 
čius. .Jei vaisi iečiai stengsis 
paslėpti ai- neduoti duonos, 
tai turi būti baudžiami pen
kis kartus tiek, kiek kaštuo
tų rekvizuota duona.

VIENĄ KONKORDATĄ SUDA
RĘ, PRADEDA KITĄ

Berlynas. — Prūsijos vy
riausybė pradėjo su evange
likų bažnyčios vyriausybe 
derybas konkordato pavyz
džiu sutarčiai su evangelikų 
bažnyčia sudaryti.

kanikai pareiškė, kad j 
ras, esąs geroj padėtojNi 
dar galėjo lekioti.

Z *Ą'

ST. LOUIS. — Lak 
Jaękson ir O’Brien oria 
“St. Louis Robin” išbuvo^ 
re kelionėje 420 valandų, 21-“Taąp 
sumušė pirmesni rekordai 
173 vai. 37 min. ir 58 sek.

.Jiedu buvo pasiryžę ir 1Į*3 
giaus lekioti padangėse, bet 
jų “bosas” isakė nusileisti*®* ■ 
kad išvengti nelaimes. Jię; 
nusileido antradienio vakaru 
re. 7:38 vai. .

Kada jie nusileido tai tūk4^ 
stantinė minia juos sveikino^'

Sunaudojo 3590 galionui 
gazolino. 48 kartus kiti oriai-*' 
viai pripildė gazolinu “Se./ 
Louis.” Viso padarė kėlioj 
nėję 25,200 mailių.

Lakūnai užsidirbo $31,2552 
neskaitant algų ką jie gaųsg 
iš kompanijos, 
mą pasaulinio rekordo jie| 
gavo po 
darni kelionę gtl 
$2,756. ,

- -PEIP1NG, Kinija. — Iš 
Ghinghai provincijos grįžęs 
misijonierius praneša, kad 
ten musulmonai išžudė apie 
20,000 kiniečiu. Sako, kad tą 

.baisu ir barbarišką darbą at
liko vadovaudamies religiniu 

i fanatizmu.
Toje provincijoje dabar 

siaučia badas ir daug žmoniųI
’miršta nuo bado.i 
| 
i i i

GELEŽINKELIŲ 10 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Kaunas. — š. m. liepos 
suėjo lygiai 10 meti], kai 

buvo-perimti mūsų valdžios 
geležinkeliai iš ‘vokiečiu. 
Nuo to laiko Lietuvos gele
žinkeliai gerokai patobulėjo 
ir išaugo. Dabar geležinke
lių turtas vertas arti 300 mi
lijonų litų.

KAINA 5 ŲJNTAJ’ -t-
~~ — -

J

EINA nI/O 1915 METŲ ' ========^==^==S=S
PASAULINIO KARO UETOV0S

Liepos 28 *d. suėjo, lygiai 
15 metų nuo pasaulinio karo 
pradžios Europoje. Pa
saulinis karas tęsėsi beveik 
keturisjmetus. Pasibaigė lap
kričio 11 d. 1918 metais.

z

Rugpiūčio 1 d. Vokietija
paskelbė karą Rusijai.

Sukaktuvių dienoje komu
nistai ' ragina darbininkus 
mobilizuotis ir ruošti demon
stracijas. Ragina darbinin
kus padėti Sovietu Rusijai 
kovoti su Kinija ir kitomis 
nekomunistinėmis valstybė
mis. Reiškia komunistai skel
bia pasauliui, karą.

Gegužės 1-nią daug komu
nistų suklaidinti! darbinin
kų praliejo kraują. Už ka ? 
Nagi už komunistu vadu ki
šenę.

Darbininkai neturi leisti 
save apgauti. Darbininkai 
turi žinoti, kad komunistų 
vadai kalbėdami apie taiką, 
jie stumia darbininkus Į ko
vą su ginkluota policija ir 
milicija.

Darbininkai, ar jūs leisite 
save žudyti ir Lankyti dėl ko
munistų, kurie ir taip jus 
biauriai išnaudoja? Šalin ko
munistai iš darbininkų unijų 
ir organizacijų!

šalin Sovietų Sąjunga ir 
jos kruvinas teroras 1

Dirbkime dėl taikos, o 
karo.

Viską atnaujinkime Kris
tuje!

Iš Alytaus apskr. ’ prane
šama, kad liepos 9 d. apie 15 
vai. 30 mt. vienu kiloiAetru 
žemiau Varėnos miestelio 
plukdė Merkiu sielius.

Lenkų kareiviai norėdami 
atimti sielius ėmė Į plukdy
tojus šaudyti ir sužeidė mū- 
sų pilieti Joną Kamaraus
ką, gyv. Varėnos vaisė., Mas- 
kaukos k.

Kamarauskui šąutuvo šū
viu sužeista koja.
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GINKLUOTA KOVA POLI
CIJOS SU STREI- 

KIERIA1S
ROSARTO. Argentina. — 

Liepos 30 d. Įvyko streikuo
jančių darbininkų demon
stracija. Policija bandė de
monstrantus išvaikyti. Įvyko 
susikirtimas. Tš abiejų pusių 
paleista keliolika šūvių. Po
licijai nepavyko streikierius 
išvaikvti.

STALINAS DERASI SU 
TROCKIU?

Londonas. — “Moming 
Post” praneša, kad dabar 
tarp ištremto iš Sovietų Ru
sijos opozicionieriaus Troc
kio ir Stalino vedamos dery
bos Trockio sugrįžimo Į Ru
siją klausiniu. Tomis pat ži
niomis. Trockis užimsiąs So
vietų Rusijoj svarbią vietą 
raudonojoj armijoj.

MASKVA. — Sovietų Ru
sijos vyriausybės Įsakymu į 
bolševikai sugriovė rusui 

*■ I 

švenčiausią koplyčią, kurio \ 
je buvo brangus Dievo Moti-( 
uos paveikslas. Bolševikai 
sako, kad tas buvo reikalinga 
padaryti padidinimui didžių
jų vartų Į Raudonąją Aikštę.

Perdaug metų i šią koply
čią suvažiuodavo iš visos Ru
sijos kampų žmonės melstis.

Bolševiką b paėmę Maskvą 
išniekino tą^Dievnamį užra
šydami ant sienos žodžius: 
“Religija yra opiumas dėl 
žmonių.”

•Tųjų kerštas prieš tikin- 
įčiuosius sustiprino juose ti
kėjimą ir žmones dar gau
siau lankė koplyčią ir mel
dėsi.

Ši koplyčia buvo pastatyta 
1669 metais.

Dievo Motinos paveikslas 
ir kiti šventyti daiktai per
kelti Į kitas bažnyčias Mas
kvoje.

Taip tai bolševikai sugrio
vė dar vieną istorinę švento
ve.

LENKAI PERKĖLĖ GAIRĘ

Iš Vilkmergės apskr. pra
nešama. kad liepos 12 d. 18 
vai. Vilkmergės bare. III- 
eio rajono ribose, adminis
tracijos linijoj lenku karei
viai perkėlė Į Lietuvos pusę 
15 žingsnių vieną gairę.

Naujoj vietoj įtvirtintą 
gairę dabar saugo trys len
kų kareiviai ginkluoti šau
tuvais ir granatomis.

Daromi žygiai gairę atsta
tyti i pirmykščių vietą.

BRITANIJA PALIUOSUO 
SIANTI EGIPTU

MIRĖALYTAITĖ
NEW YORK. — Pereita

I

pirmadienį, pasikankinus li
goninėje nuo birželio 3 d., 
mirė Elena Alvtaitė, kuri bu
vo šūviais sužeista jos ir 
M iežvinio tragedijoje.

LONDONAS. — Praneša, 
kad karo ministeris Tom 
Sba\v prakalbose pareiškęs, 
kad Britanijos vyriausybė 
suteiksianti Egiptui nepri
klausomybę. Taip pat žada 
teikti apsaugą Egiptui 
išorinių priešų.

DAR VIENAS NAUJAS 
KAPASP'^-^

Liepos 29 d., 10:35 vai ryte, namuose 30 Stuart St., New 
Britain, Conn. mirtis pakirto mūsų LDS. organizacijos darbščios 
ir energingos narės p-lės Mikalinos Blažauskiutės gyvybę. Ji 
buvo plačiai žinoma lietuviu ir kitataučių visuomenėje. Iš pro
fesijos ji buvo mokytoja ir dainininkė.

P-lė Blažauskiutė nuo liepos 21 d. turėjo gerklės skaudėji
mą. Gydytoją patariama ji gulėjo lovoje. Po kelių dienų liga 
padidėjo ir išsivystė i plaučių uždegimą. Savaitę pasirgus ir 
mirė. x

Žinios apie jos mirti greit pasiekė vietos ir apylinkės lietu-... 
vius ir kitataučius, kurių tarpe ji taip gražiai ir taikiai darba
vosi. Draugų(ių) ir pažįstamij ji turėjo daug, nes buvo labai 
malonaus, draugiško būdo. Ji neturėjo nė krislelio puikybės. 
Visi, turtingas ar vargšas, senas ar jaunas, buvo jai draugas(ė). 
Turėjo beg-alo jautrią širdį, ir daugiausia užjautė darbininkus 
ir su jais bendrai veikė.

23 MAINIERIAl ŽUVO 
SILEZIJOS EKS- 

PLIOZIJOJ
AVALDENBURG, Silezi

ja. — Dvidešimts trys niai- 
nieriai žuvo ir 12 sužeista 
eks pi i oz i j o j e F r i eden 11 o f f - 
mung kasykloje, arti Neider. 
hernsdorff. Priežastis eks- 
pliozijos dar nesužinota.

I BUVO TOLI PAŽENGUS MUZIKOJE
Per dešimts metu lavinosi muzikos ir giedojimo. Pačioje pra

džioje ji parodė talentą ir gabumus. Pirmiausia ji lavinosi pas 
prof. Howard, Hartforde. Pabaigus pradini kursą, ji siekė aukš
tesnį mokslą muzikoje pas prof. Fetti, New Yorke. Ji užbaigė 
garbingai, ir buvo populcriškiausia ir viena iš geriausią lietuvių 
dainininkių Amerikoje. Naujoje Anglijoje ji yra dainavus kon
certuose ir giedojus bažnyčiose. Daugiausia dainavo vietos»ko- 
lonijoje svetainėse ir Šv. Andriejaus bažnyčioje. Vėliausia p-lė 
Blažauskiutė mokinosi vargonuoti pas prof. Priest, Hartforde.

Paliko nuliūdime tėvus ir tris seseris: p-nią Aheam, Wor- 
cester ir p-les Pauliną ir Julę New Britaine.

Liūdi ir jos draugai ir draūgės, o ypač LDS. nariai, kurių 
tame ji daug darbavosi.

Amžiną atilsį! -

NEBOSIĄ DERYBŲ 
BERLYNE

BERLYNAS. — Maskvos 
ambasadorius užgina žinias, 
būk Sovietų Rusi .jos su Kini
ja derybos įvyks čia dėl Man- 
džiūrijos geležinkelio.



komedijos po 1 ak

•Komedi-

Visus užsakymas siųskite sekančiu adresu

Vilniaus krašte lietuviai bus dar labiau lenkinami, nes įvedant privalom:} pradžios mokslą, didinama mokyklų skaičius. Mokytojais į lietuviškas mokyklas skiriami lenkai, bet ne lietuviai.

Jefferson St., Newark, N. J. 

įgaliotas generalinis agentas
Ku-

ar-

ĘAŲNĄS.—Majoras Raštikis, Informacijų skyriaus viršininkas vyr. štabe, apsivedė su p-le Smietonaite ir iš-

SUDEGĖ VISA MANTA

Iš 29 Į 30 birželio Simno 
valsčiuj. A Česnių kaime su
degė V. Stroliaus 2 tvartai, 
daržinė, kluonas, dalis maši
nų, ir pašaro. Nuostolių pa
daryta Už 17,500 litų. Trobe
siai” buvo atrausti valstybi
nio draudimo ištaigoj.

TOBULĖJA ŽIAULIAI
»uo metu mieste eina vigeli darbai. Grindžiami 
antai,- -vedante kanalizaci- , ^Kanalizacijos ir vandenio įvedimas jiems atsieis >ie pusę milijono litų. Re- javo ežerą projektuojama jw£gti su Šiaulių ežeru, (toje Šiaulių ežero pusėje itomos maudyklės. Į jas tblika galės persikelti kel- arba laiveliais.

. _________________________________

SUĖMĖ DU MOKINIUS
“Dziennik Wilenski” pra

neša, kad prokuratūros įsa
kymu suimti du Vilniaus 
gudų gimnazijos mokiniai, 
už neva priešvalstybinį vei
kimą ir už siekimą, atplėšti 
nuo Lenkijos rytų žemes.

AUDROS PASEKMĖS

Sumeliškių kaime perkū
nas nutrenkė du žmones ir 
sudegi no .kelių ūkininkų tro
bas.

Visame Vilniaus—Trakų 
apskrity nuo perkūno žuvo /6 žmonės.

Kitose apskrityse buvo 
taip pat keletas gaisrų.

IŠ MOKYKLŲ VEIKIMO

Panevėžys. Šiais metais 
Panevėžio mokyklos pasižy
mėjo savo gausiomis paro
domis.

Panevėžio Valstybinė gim
nazija jų surengė net dvi: 
Kūno kultūros ir Rankdar
bių. Įdomią parodą suruo
šė ir Panevėžio mokytoji} se
minarijos 10 metų savo vei
kimo sukaktuvių proga. Se
minarijoje savo veikimu 
gražiai pasižymi ateitinin
kai. Buvo ir Panevėžio mer
gaičių amatų mokyklos pa
roda taip pat labai įdomi. 
Šioje mokykloje pasižymi 
ateitininkės Eucharistinin- 
kės, vargstančiųjų šelpimu. 
Neblogai veikia taip pat 
skautai ir šauliai. Ir Pane
vėžio vidurinėje stalių mo
kykloje įsteigtas Šaulių sky
rius.

į KAUNAS. — 219 proto- :olų.'surašė policija Kaune, ©švenčiant Petro ir Povylo ■ąrdines. Daug asmenį} su-

LIRTUVOS BANKO TARNAU
TOJŲ BYLOS APELIACIJA 
Kaunas. — Teko patirti, Lietuvos banko tarnautojų jyioj teistuosius p. Liands- lęrgi ir kitus kaltinęs vals- ybės gynėjas p. Paulavičius, lepątenkintas apygardos eismo sprendimu, tikrai pajuks vyriausiam tribunolui apeliacijos skundą.

54 METŲ AMŽIAUS, JAUČIASI 
KAIP 25 METŲ JAUNUOLIS
I’-nas W. .T. Hopper, Lnmberton, N. 

C’., rašo išdirbinėtojartis Nuga Tone se
kamai: “Aš dar niekuomet nebuvau 
vartojęs gyduolių, kurios suteiktų taip 
greit stiprumų ir pagelbų. kaip Nuga- 
Tone. Aš esu 54 mčtŲ amžiaus ir var
tojau Nuga-Tone tfk per 20 dienų, ir 
jnočiu taip jaunas, kaip 25 metų. Aš 
patariau ir savo draugams vartoti jas.“

Tai yra Įtikinantis jrodymns, kad 
Nugn-Tone yra geros gyduolės. Virš 
mibonus žmonių vartoja jas su puikio
mis pasekmėmis. .Tųs surasite, kad 
Nuga-Tone yra geros nuo prasto ape
tito. vidurių nevirškinimo, gasų vidu
riuose, raugėjimo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trobelių, silpnų nervų, nusilpu
siu svarbesnių organų, galvos skaudė
jimo, svaigulio, neumatiškų skausmų, 
chroniško užklotjjimo, prasto miego, 
praradote svorltedr jėgų ir panašių 
trubelių^J'aban^fkit bu®j šiandfm ir 
pastebint, puikias pasekmes, kurios 
ruoj paseks. Jus galit gauti ?^ugh-’Toeo 
kur gyduolės yra p«irdped*$Sb* <Jei 
jūsų vertelga nettTf *'& Mkaluuklt.

jt»-C®Wky(V Mm* I* olseHo vals-' 
tinės.

Zarasai. — Birželio 24 d. atsisveikino su zarasiečiais aukštosios komercijos mokyklos kapelionas kųp. J. Guodonis. Ta proga buvo suruoštos iškilmingos išleistuvės. Kun. J. Guodonis parapijiečiams buvo geras kunigas; taip pat geras buvo vadas bičiulis ir rėmėjas moksleivių ateitininkų ir sodžiaus jaunimo. .Zarasiečių visuomenė ir jaunimas netenka dar mokytojo K. Virbicko, kuris išvyksta pagilinti savo mokslo žinių.

Neseniai netoli nuo Tra
kų banditai užpuolė iš tur
gaus važiuojančius tris pir
klius žydus ir atėmė iš jų a- 
pie 20,000 zlotų. Banditų 
niekur nerado. Bet po ke
lių dienų vienas iš nukentė
jusių kitame miestely nuro
dė į vieną asmenį, kuris esąs 
vienas iš apiplėšusių. Tas 
neprisipažįsta. Kiti apiplėš
tieji irgi sakosi jį pažįstą — 
jis tikrai esąs užpuolikų va
das. Užpuolimo metu įta
riamasis namie nebuvo, bet 
kur buvo, atsisako pasakyti, 
nes čfa dalykas esąs suriš-, 
tas su moterimi, kurios jis 
vardo nenorįs pasakyti.

SUGRĮŽO TELŠIŲ VYS- 
' KŪPĄS r

Telšių vyskupas jau sugrį 
žo iš užsienio, kur buvo išvy 
kęs sustiprinti sveikatos. Už
sieny išbuvo apie mėnesį lai 
ko. Mylimąjį ganytoją pasi
tiko vietos dvasinė vyresny
bė ir tikintieji.

“DARBININKO ’’ ADMINI8TRAUUA *
366 West Broadvay K South Boston, Mass.
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riūs ir kiti.• v G MOTERŲ DIRVA”.yra papuošta gražiais ■t viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
T** toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau | MOTERŲ ŲIRVA” pradės eiti Liotuvon.#.■ Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"MOTERŲ DIRVA"
^2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

h ; Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, p nori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės moterį iyš. Atsiųskite 2 dol.. ir 50c. “MOTERŲ DIR- [ VAI" o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir< Visą papasakos.■S'• “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- rb -kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- į4.. įgaliais moterį} klausimais, sale žinių iš viso pa- šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- k/į-xĮąį: l) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na-

Bitininkas. — Parašė Tėvas
l Jeronimas Pečkaitis ------------ 50c.

Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas -----30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys----------*--------------------------25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais -------------------------------$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
■pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. BuČys _________ 30c.

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

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis __________________ 10c.

Katorinikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės, 
išguldė P. B.

,75c.
Vertė

Saurusaitis _______ 25c.
Knygelė — su pa-
........ ....... .;--------------30c.

Patyrimai Didžiojoj
Para

Sgi DU NAUJI PARKAI
BĮ? Kauno miestas plečias ga- na sparčiai, tad ir parkų rei- B’Šda daugiau. Tokius du nau- « jus parkus projektuoja ne- trukus įvesti Kauno miesto ^valdyba.B' v Vienas bus prie Sena pilės, 
E kur yra Kauno pilies griuvė- • šiai, antrasis — Viliampolėj.Darbas 7 manoma pradėti | dirbti ateinančiais metais.

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dienų—Apie visas ^derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio______________ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis---------75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikia. Kaina-------------------50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui--------- 50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj-------------------------------15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus_____ ;------ ------ ---------- 50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas____50c.

\ PARODA ■
Alytus, -r- Birželioir 30 d. suruošta pradžias mokyk

lų paroda. Iš daugelio mokyklų bąivo atvežta įvairiausiu rankdarbių: mezginių, drožinių, lipdinių ir rankų darbelių. Visi jie užėrdė keturi didelius kambarius. Aplankius parodą, gauni įspūdžio, kad mūsų mokykla linksta nuo seniau įsivyravusio sauso kalimo metodo prie darbo mokvklos.

yra
užrašinėti laikraštį “D-ką.” 
rie norite užsirašyti laikraštį 
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jŲ-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

PLEČKAITIS MOKOSI 
ŠOFERIAUTI

zVilniaus miesto gatvėse 
dažnai sutinkamas garsus 
“generoas” Plečkaitis, ku
ris mokosi važiuoti moko
muoju automobiliu. Pasiro
do, kad Plečkaitis pradėjo 
mokytis šoferiauti. .Jo ben
dradarbiai pasakoja, kad iš
mokęs valdyti automobil 
pradės niokvtiš valdyti ir 
orlaivį. Išmokęs skraidyti, 
žada bent iš orlaivio pama
tyti apleistą savo tėviškę, 
kurios jis sakosi labai jau 
yra pasiilgęs (!!).

. y-v - ■
“KAVALIERIŲ!”..Taurąkiemis (Pakuonio valsč.)\ Neseniai čia pas pii. V. Arpįjrazą atvyko iš kažkur įo brolis Jonas Ąmbra- zas. Pabuvęs kiek laiko pas brolį, J. Ambrazas susipažino su šio kaimo mergina Bebrą vičąite; sutarė juodu susituokti. Paskelbė užsakus. Jaunikis pasiskolinęs iš kaimyno A. Vilko gerus, 150 litų vertės, kailinius ir iš sa'- vo brolio Vinco, 200 litų vertės, sidabrinį laikrodį ir kitus smulkesnius daiktus, išvažiavo su savo busimuoju uošviu į Kauną. Čia kažkur dingo ir daugiai} nepasirodė. Vėliau dar paaiškėjo, kad jis if iš savo sužieduotinės Bebravičįąįies buvo pasiskolinęs <00 fitų irtad tas jau- važiavo į T^alai^ą.. jo parei nikis su visais skolintais pi nigais pabėgo.

L. ir N. Gaižauskai, gyv. Joniškio valsč. prie adm. lin.' turi lenkų pusėj prie Žarge- lių vienkiemio pievas, dėl kurių veda ginčą su savo gimine M. Žvilavičiene, gyvenančia lenkų pusėj, kuri turi dalį savo ūkio mūsų pusėj.Esamomis žiniomis lenkų teismas ginčijamas pievas pripažino Gaižauskams.Tačiau Žvilavičiene nori užgrobti Gaižauskų nuosavybę su lenki} kareivių pagalba. Todėl nušienautos pievos prie Žargelių vienkiemio šieną suvežė Žvilavičie- nė, o mūsų pusėj jos šieną nušienavo Gaižauskai.
Lenkų karininkas iššaukė 

mūsų I-mo rajono viršinin
ką ir pareiškė, kad jei nebus 
tuoj grąžintas Žvilavięienei 
iš mūsų pusės šienas, tai jis 
savo batalionui įsakys užda
ryti judėjimą mūsų piliečių 
per adm. lin. Mūsų viršinin
kas lenkit karininkui pareiš
kė, kad Žvilavičienės šienas 
yra jos pusininko žinioj ir 
jinai turėdama liudijimą pe
reiti adm. lin. gali atėjusi 
reikalą sureguliuoti, nes pa
sienio policija į privačių as
menų ginčą nesikiša ir juos 
gali spręsti tiktai teismas.

Nežiūrint to, lenkų kari
ninkas pakartojo savo rei
kalavimu gražinti šieną, o 
kitaip grasino uždrausti mū
sų piliečiu judėjimą per adm. 
liniją Joniškio rajone.

a

GIMINES IR PAŽYSTAMI i

ATVAŽIUOJA VASAROTOJŲ
Klaipėda. — Atplaukęs iš Swinemunde per Zoppotą ir Piliavų laivas “Handesstadt Dancig” atvežė į Klaipėdą 310 keleivių, daugiausia vasarotojų iš Vokietijos vykstančių į Klaipėdos krašto kurortus. Dauguma jų jau tą pat dieną išvažiavo Juod- krantėii ir Nidmu

Paskutinėmis dienomis ben
drai labai padidėjo keleivių 
judėjimas per Klaipėdos 
uostą. Atvyksta daugiau
sia ekskursantai, turistai ir 
vasarotojai iš Didžiosios 
Lietuvos ir Vokietijos. To
kio svečių suplaukimo į mū
sų pajūrio kurortus, kaip 
šią vasarą, jau senai nebu
vo. Dabąr Kilaipėdon kas
dien ateina apie 10 įvairių 
keleivių laivų, kurie atveža: 
šimtus žmonių, o ne maža jų 
atvyksta ir traukiniais. Iš 
čion vieni važiuoja pailsėti 
ir pasimaudyti gražiuos ir 
gerai įrengtuos Klaipėdos 
krašto kurortuos, o kiti vyk
sta bent- tų vietiĮ*grožybių 
pasižiūrėti. Pigus susisieki
mas ir palengvinimai sezo
no metu įvažiuoti į Klaipė
dos kraštą, ypač paskatina 
užsienio lankytojus.

Lįetnvią kalbon 
b-:;

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

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais virčeliais__________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais virbeliais__________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais______ ____ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_____ ■ $100
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais______________________________ .50

gąs eina padėjėjas pulk. Kir lys.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas —_________ ; 5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Žajančauskas—50e

Apsirikimą .Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ___ _____________________10c.

Moterystę ir Šeimyna. Ver- 
tė J. Gerutis---------------------40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis........ ;_________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 

, negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_™50c.

Mūsą Laiką šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėjelė. Vertė Juozas Stan
kevičius --------------------------- 35o.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas 60c.

' Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Ūžta- •• 
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis---------------- ,--------- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką
■ veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir £919 m.

• šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ......... 25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
. Lcsauskis. Šv. Kaz. D-jos lei

dinys, Kaune-------------------- 10c.
Sunkiausiais Laikais. Parašė

A. Rucevieius_____________ 40c.
Šventas Gabrielius. Išleido

Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ 40c.

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida----------------------- 50c.

Anderseno Pasakos—su pa-
i veikslėliais----------------------- 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis---------------- ’------- 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ____ ____________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________ 25c.

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius 
tą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c<

Sniegas — Drama -4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _ ______40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa- 

Irašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
Žydų Karalius — drama 4 

aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas  ______ r--,________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. _______10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas _____ 10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__ ,_________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Linrdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas—______________ 65c.

Knarkia Paliepus.
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c. 

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė f 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.^K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________50c.

" Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (eeluloidos vir
šeliais) __________________$1.00

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybių ir tikro- - 
jo kataliko priedermės. Para
šę Kum Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka------------------ —-75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______ 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyge (audimo apdaru). Ver
tė Joąas Montvila _______ $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ 40c.

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis__ i_45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.<_________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis______________________ 25c.

i
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KUREJAU!
Kviesly:

KELIAUK Į LIETUVA PER

Laivais

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET,

ESTONIA” 
LITUANIA 
POLONI A' 
ESTONIA”

PATARIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 
NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

mitųrojAS su
VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA

Suvirs 22 Metu 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

O Meilės Ugnyne! Tu dangų užkūręs 
Ir žemę pavertęs dangum,
Tu dangų ir žemę vien meili' užbūręs, 
štai Dievą sujungei su skurdo žmogum

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O 

.............................................Rugpiūčio-August 10 
’ ........................................... Rugpiūčio-August 31

........................................... Rugsėjo-September 7 
........................................... Rugsėjo-September 17

Ane Lietuviu R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas Įvyks Rugpiū
čio 20 21-22 dd., 1929 m. Cicero,'

O Maiste garbingas, o Duona dangaus, 
O Džiaugsme šventų Angelų! 
Linksmybės pavėsi vargdienio žmogaus, 
Vienintele Meile skaisčiųjų sielų!

-DIENAS ANT OKEANO

Tavasis pasaulis — anga Amžinybės: 
Tai kelias keleivių Į Ramųjį Uostą, 
Per jūras audringas šios mūsų žemybės, 
Kur laimė nevvstanti žvdi ant skruosto, 
Kur širdvs, besotės tremtuolės. nerimsta

Daugybė paveikslu! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai. juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėles. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų-- 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. GieeT 
raiti!.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

/ i \ \ . ! H f U u

ii
tai musų specialybė ir ilgi; nico; prak
tika. I >arl»as art i-1 i.’kas. Kainos Resnos

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bcx 91. Layvrcncs, Mass,

# “ • • • - ,

nes apkalbėjimas lygus va
gystei. Kaip pavogtas daik
tas reikia būtinai grąžinti, 
taip ir sugadintas artimo 
vardas privalu pataisyti, nes 
šlovė - dideliausias žmogaus 
turtas. Juk sakoma: “Ge
riau be galvos, negu be šlo
vės,” Pataisyti šlovę daug 
sunkiau, negu jtĮ pagadyti. 
Sakomą sunku sugaudyti 
paleistas ant oro plunksnas, 
taip pat sunku atšaukti vi
sus neapgalvotus žodžius 
ant artimo pasakytus, bet 
vis gi reikia. Jau jei kitaip 
negali, tai bent apie tą arti
mą, kuriam šlovę esi nuplė,- 
šęs, kalbėk gerai, tai nors 
kiek jam atsilyginsi.

Kaip matote,,apkalba blo
gas daiktas ir labai sunkus 
pataisyti, taigi kalbėkime 
mažiau, o jei kalbame, tai 
kalbėkime gerai.

Į arba iš ’
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais 

BKEMEN irELKCGA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 
klauskite vietos agentą arba 

NCRTH GERMAN 
k l l( Vį;.^ 
|^65 STATĖ ST., BOSTON, MASS Kl&Sfl

sugrąžino dus, — taip, kol jam nieks 
s matė jį nesipriešina, bet tik užka-

Ištiesų. bįk jį, o pamatysi sukirši- 
vlį. - Jam nes širšių lizdą. Jis pasiže- 
arbiausių minęs ir sakąs visų never
ti — kai- čiausias, bet jei tik sutiktu- 
tinkamai mei su jo nuomone ir pripa- 

lė su žmo- žintum jį neverčiausiu, tai 
ii pasida- matytumei, kaip smarkiai į- 
oniu. kn- sižeistu..

— - ■ - 
. - .tF-- . ’.

laikyti, o kas tu esi, kurs 
teisi artimą?”

Yra ir išimčių, kuomet a 
pie kitą galima kalbėti. Ne
bus apkalbos, jei tenka ką 
nors pranešti vyriausybei, 
apginti tikėjimą, Bažnyčią, 
pataisyt artimą, parodyt 
klystančiam kelią, nustumti 
kokią nelaimę. Taip antai, 
išgirdęs ką nors skelbiant 
klaidas prieš tikėjimą, pri
valai pranešti klebonui. Ži
nodamas ką vagišiaujant, tu
ri pranešti tam, nuo kurio 
vaginėjama. Nebus apkal
bos ir tuomet, jei nuodėmė 
yra vieša ir visiems žinoma. 
Tuomet jau yra blogo darbo 
pasmerkimas, bet tas tur bū
ti sujungta su meile ir pasi
gailėjimu nusidėjėliui.

Nors tas ir sunku, bet rei
kia vis tiek stengtis pataisy
ti nuplėštąją artimo šlovę.

V ynmedžio Sakeli

O Meiles Elgeta,
Priimk Mane!

Kadangi Federacijos metinįą sth. 
važiavimo1: yra gana svarbus ame-, 
rikiečiu lietuviu kataliku gyveni
me Įvykis, taigi visi visuomeniniu- ' 
kai yra pnšomi raginti savo ko-" 
lemiąs rciytis prie siuntimo atsto
vu i? patiens "erai pasiruošti ir- 

du’jvr.uti šių metą Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar-‘ 
biu dalyku aptarimui ir tolymes- 
i.i’Į darbu planui nutiesti. ■ •

Am. L. R. K. Federajcijofr 
Sekretorijatą^;

Laikas bėga greitai. todėl visos
. . ... i

turime sukrusti, kad šį 14-ą.ji Sci-i 
mą padarius sėkmingu. J

1

Kuopos siųskite atstoves sulig 
nurodymo mūsų Konstitucijos. į 
Taigi, lai nei vienos kuopos n< li< -! 
ka, kuri neprisiųstų savo atstoves! 
į šį Seimą.

S. Subatienė,
Mot. Są-gos Centro Pirm.( 

I -----------------------------------------------------------------------------------J 

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai j 

pamirštą gimtąją lietuvių kalbą,' 
tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKU 

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ"

m i>/1\\ i 1 1J. I

w l-A



Amerikos Lie1

geras daiktas. n

Vertė A«L P aidi ūks

gelbėti.

darir

besnau- 
kultūra

yra 
kad

POLITINIAI ŽEMDIRBIŲ 
STREIKAI LVOVO 

KRAŠTE

o čia

Ištrauka iš noveles “Solistė”

Žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
, eigų ji negauna maisto skaitymą 
ir galvojimą.—Vovenargas.
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KARŠTIS IR IŠTVERME
. 3 'T-JF ^ Vasarą mums tenka per- 
gyventi karštas dienas, ypač EUSia Amerikoj. Kaištis ne fe tx>ks jau blogas daiktas. Jis Erinums duoda paragaut tro- jiikališko klimato, arba tų fe kraštų oro, kur niekados nė- fe. Ta" žiemos. Jis tartum mums 

Kįprimena žemės rojų. Bet, B-' deja, ne visa kaiščio intaka yra gera. Kaišto klimato fe' gyventojai lyg sutingę, ]>er- 
mažą turi energijos darbuo- tis. • Karštos dienos ir mus 

s; Užkrečia kažkokiu sutingi- ič mu, neveiklumu. Kiekvie-
• j • i j • iO nas nori tik atostogų ir pla-

C imoja, kai]) jas smagiausia ^--pndeisti.A--- 
. Atostogos

X žmogus jose pasilsi, atsinau- jina ir prisirenka naujos e- nergijos rudeny darbuotis. Atostogos kiekvienam sma- jfe gios, kitiems yra smagiausiu fe metų laikotarpiu, bet sįĖ. žmonių, kurie norėtų, fe atostogos tesėtų ištisus me- * tus. Deja, tas negalima, nes 
J reikia ir padirbėti. Dar gi S. privalu ir pačias atostogas tinkamai sunaudoti ir poil- > šio metu pamažėli planuoti, 
f kaip sėkmingiausia sutvar7 fekyti poatostoginę darbuotę.

Vasaros kaiščiai mums IL lietuviams turėtų priminti fe--kitoniška kaišti — dvasios ■k‘j «*■ F karštį. To kaiščio hk-s tu- feimdavom pakankamai, kuo- femęt mūsų atbudusi tautinė fe dvasia pradėjo savotiškai 
gį'čystytis laisvoj Amerikoj, 
fe^isi buvome pilni kuogra- fežiausiu sumanvmu. Mūsų i- Ideologija buvo kilni, nes pa- gL remta tėvynės meile. Išeivi- jr ja veržte veržėsi veikti-dar- Brihiotis, kad tik lietuvyliė 
E Stiek nors čia Amerikoj ])i i- K.j^rtų ir paliktų neišdildomą B Jymę čia gimusiuose lietu- febuose, kad nė šita, nė tre- 
g jjioji karta nepamirštų savo 

ir jaustųsi esą lietu- Mais. Pavojus dar buvo to- limas, bet jautrieji tėxąnai- hiai ištolo jį matė ir dėjo pastangų jam užkirsti kelią.
^Praslinko keliolika metų 
dį* daug kas mūsų ]>adėty pa
rsiėjo. Imigracija ta]>o su- 
įįtabdyta. Naujų pa i ėgi i iŠ 
^Lietuvos kaip ir nepribūna. 
^Energija sumažėjo. Patys 
geriausi d^rbupteęjai prajjlč- 
Ujo po truputį nuleisti ran- 
;ęas. Tautinė sąmonė atbu- 

ir mes jau nebeįstengia- 
*: me pastebėti griežtų nutau-

• *■

tėjimo kontūrų. Sakome: 
ramu, ramu, 
nėra ramu.

Tuom syk, mums 
džiant, Amerikos
mūsų jaunimą čiūčiuoja — 
iūliuoja. Tūkstančiai mūsų 

jaunuolių savo’ gabumus ir 
energiją įdiegia į milžiniška 
Amerikos .kūną. kurs ir be

I *

jų prisidėjimo yra galingas. 
Mūsų pavardėms be pasigal
ėjimo kertama vuodegos ir 

nieku gyvu negalima atskir
ti pasižymėjusius lietuvius 
nuo Amerikiečių-Anglų. At
rodo, kad Lietuvių Ameri
kiečių padėtis be vilties, be 
išeities.

Taigi čia kaip tik pasi- 
kvieskim talkon tą pirmąjį 
carštį. kuriuomi varomės 
lirmyn per keliolika metų. 

Neąpvildami savęs optimiz
mu. drąsiai pažiūrėkim re
alybei į akis. Prieš faktą ne
atsispirsi: mūsų padėtis blo
ga, lx*t dar nėra desperatin- 
ga. Čia du dalvku mums 
reikalingu: pirmutinis jau
nystės prie idealo karštis ir 
ištvermė.

Lietuviams rods karščio 
nestinga. Įdeginti kokiu 
nors sumanymu, jie urmu 
šoka prie darbo. Rodos kal
nus nuvers. Bet greit atvės
ta. mat, sakoma, kad Lietu
viai lepūs, didelių kliūčių 
nenugali. Jiems reikia iš- 
tvermės. Čia svarbus daly
kas, gerbiamieji. Čia kova 
žūt-būt. Juk jūsų pūkučiai 
darosi jums visai svetimi. 
Kitataučiai vagia juos jums 
iš po akių. Reikia 
kas dar gelbėtina.

Daugiau karščio 
daugiau ištvermės!

Šių nietų LDS. seimas į- vyks mėnesiu vėliau negu pereita meta ir arčiau Centro, v* WAušros Vartų parapijoj, 
VTorcester, Mass. Taip nuta
rė LDS. Centro Valdyba -sa
vo posėdy, liepos 17 d., 1929 
m. ir įgaliojo pirmininką VI. 
Paulauską* ir sekretorių A. 
F. Kneižį seimo klausimu 
pirmiausia atsiklausti klebo
no kun. K. Vasio ir vietos 
kuopų.

Kleb. kun. K. Vasys mūsų 
organizacijos seimą maloniai 
priima, ir tik liko galutinai 
nustatyti seimui dienas. Nu
matyta tarp rugsėjo 22 ir 28 
d. d.'

Tad raginant mūsų orga
nizacijos apskričius ir kuo
pas ruoštis į šį šeimą. Jau 
laikas rinkti delegatus ir ga
minti įnešimus. Pageidauja
ma, kad visi apskričiai ir 
visos kuopos būtų atstovau
jamos seime.

1930 metais sueis 15 metų 
nuo LDS. suorganizavimo ir 
organu “Darbininko” įstei
gimo. Be to, prinoks namo 
bonai.

Penkiolikos metų sukak
tuves mes turėtume reikš
mingai paminėti. Kuo. ir 
iaip paminėti turėtų pagal
voti kiekvienas narys ir savo 
sumanymus viešai iškelti or
gane “Darbininke” ir aps
kričių ir kuopų susirinki
muose.

LDS. Sekretorius

44 Rzeczpospolita * ’ praneša, 
kad visoj eilėjxLvovo vaiva
dijos sodžių kilo žemės ūkio 
stivikas. Atsižvelgiant į ar
tėjančią rugiapiūtę, streikas 
sudalo dvarininkams rimtą 
pavojų. Žemvaldžiai kreipė
si į vidaus reikalų ministe
riją, kad būtų imtasi prie- 
nrnnių neafid&fiojainni lik
viduoti streiką. “Rzeczpos- 
I Kili ta” tvirtina, kad strei
kas turi politinį pobūdį.
\ .

Visos baltosios lelijos žydi.
Ir visi žiedai tarytum vienas.
Žada džiaugsmą neregėtą, didį
Visos dienos----------
Neuždenk, svajone, jauno vieko.
Neuždenk šešėliais balto veido. 
Suplezdena dausų paukščiai ir palieka
Ir į plačią žalią, lanką nusileidžia.
Pabučiuok laukų žemčiūgą — tulpės žiedą, 
Pabučiuok laukų sidabrą—saulės baltąją leliją: 
Visi paukščiai negirdėtą giesmę gieda 
Visi dangūs eleksyro lietum, lijo.

(“Šaltinis”)

KUO VARDU BUVO MER-j 
GAITĖ, IŠGELBĖJUSI 

VYTAUTĄ?
Kaip lietuviai, taip ir sve

timtaučiai istorikai Lietuvos 
istoriją rašydami, niekur ne
mini vardo tos mergaitės, 
kuri išgelbėjo D. L. K. Vy
tautą iš Kerną vos kalėjimo. 
O kai kurie, kaip pavyzdžiui 
Chru.ščovo Sokolnikovas sa
vo romane “Grundvaldas” 
rašo: “Gaila, kad istorija 
neužrašė mergaitės vardo, 
kuri sava mirtimi sugrąžino 
Lietuvai Vytautą. Susido
mėjęs šiuo klausiniu ir bety
rinėdamas plačiau Lietuvos 
istoriją, radau mažą, rusų 
kalba rašytą, brošiūrėlę su 
antgalviu “M. Lind Litva 
vXIViXVv,” kur istorikas 
pažymi, kad D. L. K. Vy
tautą išgelbėjo kunigaikštie
nės Onos tarnaitė, Elena ir 
daugiau nieko.: Net nerašo 
šaltinio iš kur jis tuos davi
nius paėmė. Bet galima ma
nyti, kad rašydamas kuo 
nors rėmėsi.”

Taigi dabar, kuomet ruo
šiamės prie 500 m. D. L. K. 
Vytauto jubiliejaus, ar ne
vertėtų atsiminti ir ją, išgel
bėtoją mergaitę Eleną. Ar 
nereikėtų ir jos šiokiu ar to
kiu būdu paminėti. Juk jei 
ne ji, tai greičiausia, kad 
Vytauto likimas būtų buvęs 
toks pat, kaip ir Kęstučio, 
ir tuomet Lietuvos istorijos 
ratas ar nebūtų pasisukęs į 
kitą kurią nors priešingą 
pusę. Todėl aš ir kyiečiu 
pagvildenti šį klausinių ir 

' pagerbti tą kilnią mergaitę,, 
paaukavusią savo gyvybę už 
tautos didvyrį. Aš pats prie
šingas visokiems pamink
lams ir todėl manau, kad 
būtų geriau tos mergaitės 
vardu atidengti kokią nors 
mergaičių mokyklą, kurioje 
prie sienos būtų prikalta 
lenta su atatinkamu parašu, 
kuris auklėtinėms primintų 
tokį kilnų Elenos pasiauka- 
vimą, kad ir jos būtų auklė- 

’ jamos tokioje dvasioje, kad 
ištikus tėvynę nelaimei nė 
viena iš jų neatsisakytų pa
aukoti savo gyvybę tėvynės 
labui. J. Pučinskas

(“L. A.”)

X 
Ri K-Federaęijps

J ‘ XIX Kongresas ' 1Šių metų AYnerikos Lietu- vių R. K. ^Federacijos Kongresas atsibus rugpiūčio 20- 21 ir 22 dienomis, Šv. Antano lietuvių parapijoje Cicero, Illinois.
Visos organizacijos pri

klausančios į Am. L. R. K. 
Federaciją ir užsimokėju
sios Kongreso nustatytas 
duokles siunčia savo atsto
vus į Kongresą sekančioje 
tvarkoje:

Centydinės organizacijos 
turinčios 1000 narių vieną 
atstovą, turinčios 5000 na
rių 2 atstovus ir 10,000 na- 
rių 3 atstovus.

I

Parapijos tris atstovus.
• Federacijos apskritys tris 

atstovus.
Federacijos skyrius du at

stovus.
Draugijos po vieną atsto

vą nuo draugijos ir po vieną 
nuo pilnų 100 narių.

Redakcijos ir centralinių 
organizacijų kuopos po vie
ną atstovą.

Visi atstovai turi turėti 
rašytą įgaliojimą užliūdytą 
draugijos ar kuopos valdy
bos parašais ir savo Dvasios 
Vado parašu.

Kandidatai Būsimai 
Valdybai

Visi Federacijos skyriai 
per savo apskritį arba tie- 
siok Centran prisiunčia kan
didatų surašą, kuriuos jų 
skyris ar apskritys yra no-

minavęs kandidatais į būsi
mą. Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos 
Centro Valdybą. Skyriai no
minuodami kandidatus būsi-
• l x • • ' ' .

mai Centro Valdybai priva
lo atsižiūrėti, kad perstaty- 
tasai asmuo būtų tikrai ver-' _ 
tas užimti Federaeijos Cen----- .
tro Valdybos vietą, kad būtų 
tvirtų įsitikinimų, doras ir 
pavyzdingas katalikas, darb
štus visuomenininkas nebi
jąs ateiti skyriaus susirinki- 
man, nes nuo Valdybos na-' 
rlų darbingumo priklauso vi
sa Federacijos ateitis.

Visų perstatytų kandida
tų surašai privalo būti pri
siųsti Centro raštinėn pa
skelbimui spaudon nevėliau x 
šių metų rugpiūčio 10 die
nos.

Visos gerbiamų skyrių 
Valdybos, yra prašomos 
siųsti savo atstovus būsi
mam Federacijos Kongresan 
ir paragyti savo kolonijos 
katalikiškas draugijas, kad 
ir jos pasiųst; savo atstovus 
i sekantį Federacijos Kon
gresą.

Šių metų Federacijos 
Kongresas bus labai svar
bus, nes bus keliamas suma
nymas keisti Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Fe
deracijos vardas į Lietuvių 
Veikimo Centrą, todėl vi
siems Federacijos priete- 
liams ir rėmėjams šis klau
simas įtyn turi būti svarbus, 
taigi visi privalo pasistengi 

• ti šių metų Federacijos Kon-' 
grėsė būtinai dalyvauti.

Fed. Sekretori jutas
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Vilius Haufas

GYVENIMO NUO
TRUPA

Mano tėvas buvo Antonius Fiametti, garsusis 
smuikininkas, kurį tamsta jaunas būdamas turė
jai pažinoti, nes jo garsas’skambėjo visur: jis 
koncertuodavo didikų rūmuose ir šiaip didmies
čiuose. Aš jį atsimenu dar nuo savo kūdikystės, 
kai jis man grieždavo, o aš pati, nors dar tebuvau 
trejų metų, jau gerai dainavau. Mano motina ir
gi buvo įžymi solistė kurį laiką ir tuo metu, kai 
mano tėtis duodavo koncertus, ji dainuodavo ari
jas ar konsonatas. Man buvo dar tik ketvirti 
metai, kai kartą kelionėje mirė mano tėvas ir 
mus paliko varge. Mano motutė pasiryžo uždar
biauti dainavimu. Po metų laiko ji ištekėjo už 
vieno muzikanto, kuris iš pradžių jai veidmai
niavo ir geru dėjosi, bet vėliau pasirodė, kad jis 
motutę buvo vedęs tik dėl jos balso — kad galėtų 
daugiau gauti pinigų. Jis buvo paskirtas muzi
kos direktoriumi viename mažame vokiškame 
Prancūzijos miestelyje, ir nuo tada prasidėjo 
mūs vargas. Mano motinai gimė dar trys vaikai, 
ir ji neteko balso — daugiau beveik nieko negalė
jo dainuoti. Tuo būdu mano patėvio didžiausias 
pajamų šaltinis užsiraukė, nes jo koncertai nusi
sekdavo tik dėl to. kad juose dainuodavo mano 
motutė. Dabar jis pradėjo ją mušti; man jis nė 
valgyti nenorėdavo duoti, kol, pagaliau, surado 
būdą, kaip ir mane galėtų sunaudoti. Jis kan
kindavo mane ištisas dienas ir smuiku man griež
davo sunkiausius Mocarto, Glucko, Rosini ir kiti] karinius, kuriuos aš, sekmadieiiio vakaro suJ 
laukusi, turėdavau dainuoti. Vargšė Šeperlė — 
taip jis praminė mane iš Džiuzėpos — turėjo bū
ti tas nelaimingas vargšas “nuostabusis vaikelis,” kuriam talentą gamta davė jo paties nelai-
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mei; beširdžiui aš turėdavau diena iš dienos dai
nuoti ; jis palkdavo mane ir neduodavo man ke
lias dienas valgyti, jei aš negalėdavau kę gerai 
padainuoti. Motutė, matydama tas kančias, ku- . 
rias turėdavau aš iškęsti, negalėjo to pernešti ir 
nyko pamažu — tarsi .gyvybė tirpo jos ašarose. 
Ir vieną gražų pavasario rytą mes ją radome ne
gyvą. Kas gali apsakyti tas kančias, kuriąs turė
jau aš tada iškęsti ? Tada aš buvau vienuolikos 
meti] ir turėjau vesti namų ūkį, auklėti mažes
niuosius broliukus ir sesutes ir, be to, dar moky
tis dainuoti, kad galėčiau pasirodyti koncertuose. 
O, tai buvo tikros pragaro kančios!..

Tuo laiku mūs namuose pradėjo dažnai lan
kytis kažkoks ponas, kuris kiekvieną kartą, kai 
tik ateidavo, atnešdavo kapšą, prigrūstą penkia- 
fraukiu (metalinis penkių frankų pinigas). Aš 
negaliu apie jį pamanyti nepasibaisėjus. Tai bu
vo liesas, aukštas vyras vidutinio amžiaus; jis tu
rėjo mažas, blizgančias, pilkas akis, kuriomis, dėl 
jų nemalonaus, veriančio žvilgsnio, išsiskirdavo 
iš visų kitų žmonių. Mane, kaip atrodė, jis buvo 
labiausiai pamilęs. Kai tik ateidavo, jis vis gir
davo mano ūgi, veidą, elgimąsi, dainavimą. Jis 
sodindavo mane sau ant kelių, nors aš juo labai 
biaurėdavaus ir vengdavau; jis mane bučiuoda
vo, nors aš visa gerkle rėkdavau, ir sakydavo ra
mindamas :

— Dar dveji, treji metai, irtu jau tiksi, Še- 
perle! Taip pranašaudamas, jis drauge su mano 
patėviu pasiutiškai kvatodavo. .

Kai aš jau sulaukiau penkiolikos metų, mano 
gimimo dieną tarė man patėvis:

— Klausyk, Šeperle! Tu nieko neturi, nieks 
nesi, aš tau nieko neduosiu; aš nieko nuo tavęs 
nenoriu; aš pats turiu rūpintis savimi ir dar tri
mis vaikais; tavo vietoj dabar “stebuklingasis 
vaikelis” bus Christelė mano sesutė.” Net ir tai, 
ko( dabar jau kiek muki, truputį dainuoti, — 
gavai nuo maųęs,*ir dęl to nuo šiandieįn)tu’h'si 
jau pati viena savimi rūpintis. Dėdė Paryžiuj 
sakė iš malonės pasiimsiąs tave į namus.

— Dėdė Paryžiuje ? — sušukau nustebusi, nes 
ligi tol nieko apie jį nebuvau gidėjusi.
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— Tai]>, dėdė Paryžiuj, — atsakė jis. — Ir 
jis gali bet kurią dieną atvykti.

O, kai]) tada aš nusidžiaugiau! Jau dabar bus 
jau treji metai nuo to atsitikimo, bet tą valandą 
vis atsimenu taip gyvai, tarsi tai būtų vakar bu
vę. Laimė — palikti patėvio namus, laimė — 
turėti dėdę, kuris manęs pasigailėjo, laimė — pa
tekti į Paryžių, pažibos ir palaimos sostinę, kaip 
tada maniau, žodžiu — aš buvau apsvaigusi nuo 
tokios didelės laimės. Kai važiuodavo koks veži
mas. aš vis žiūrėdavau, ar tik 'neatvažiuoja tas 
dėdė manęs pasiimti. Pagaliau vieną vakarą į 
mūsų namus atvažiavo vežimas.

— Tavo dėdė atvažiavo! — sušuko man patė
vis. Aš išlėkiau laukan, išskėčiau savo gelbėto
jui rankas, ir o.. . kaip nusivyliau! Tai buvo tas 
pats vyras... su penkiafrankinis.

Tą momentą aš ko tik netekau sąmonės. Ta
čiau aš neužmiršiu to džiaugsmo, kuris spindėjo 
iš jo akių, kai jis mane jau tokią užaugusią pa
matė. Dar ir dabar man skamba ausyse jo šlykš
tūs žodžiai:

— Dabar tu jau visai tinki, mano balandėle; 
dabar aš tave nuvesiu į didįjį pasaulį!

Viena ranka jis pastvėrė mane, o kita sviedė 
ant stalo didelį pinigų kapšą: kapšas atsirišo, ir 
ant žemės pabiro daugybė blizgančių auksinių ir 
sidabrinių pinigų. Mano trys sesutės ir tėvas 
nesitvėrė džiaugsmu, sukrito ant grindų ir pra
dėjo skaityti pinigus, už kuriuos... buvau aš par
duota. ..

Jau rytojaus dieną patekau į Paryžių. Su
džiūvėlis — aš nedrįstu jo vadinti dėde — nuo
lat man kalė į galvą, kokią puikią rolę aš turė
siu vaidinti jo salionuose.

Bet aš negalėjau džiaugtis; baimę, vidujinę 
baimę aš jaučiau vietoj džiaugsmo; ji užstojo 
man laimę. Vežimas sustojo 'prieš didelį, gražų 
namą; mes jau bi&Ajn Paryžiuj. Mūs pasitikti 
išbėgo dešimt ar dvyliką gražių, lipšnių mergai
čių. Jos širdingai mane pasveikino, išbučiavo ir 
vadino sesele Džiuzepa. Tada aš paklausiau in
džiu vėlį :

— Ar tai jūs dukters, pone?
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tika. Paprastai, silpnapro-
■čių smegenys alkoliųi jautresni, negu normaliųjų. Labai sunku lyginti kelių smegenų jautrumą, nes jis pas kiekvieną įvairiai reiškiasi. Vieniems alkolis veikia dau-

•■TF • • r * v v ♦* - *4 - ■Galima kalbėti apie dvejo- taip greit ruisigerti.1 Įprati- suvokimą, kitiems mo- pą alkolio veikimą į žmogaus įĮastaip pat veikla alkolio torinį suerzinimą ir tt. Įpra- organizmą — cheminį ir e- įsįsunkinimo greitumą. Gy- nergetinį. Energetinis veiki- vulių bei žmonių bandymai inas pasireiškia mūsų kūne rodo, kad įpratusiame orga- alkolio degimu į angliarūkŠ- nizme* alkolio įsisunkimo tį ir vandenį. Fiziškai che- procesas eina greičiau, o ne- įpratusiame lėčiau. — Alkolio pasiskirstymo greitumas įvairiuose organuose ne visai dar mokslo ištirtas. Pačioj sunkimosi pradžioj, kada

pą alkolio veikimą į žmogaus inkš taip pat veikia alkolio
miškai veikdamas, alkolis 
narkotizuoja organizmą, t. y. 
paralyžuoja gyvybės pasi
reiškiančius procesus (vyks
mus), juos silpnindamas ar- kraujas turtingesnis alkoliu, 
ba kaikuriam laiku visiškai 
juos sustabdydamas. Kaip 
ir kitos narkotinės medžia
gos, alkolis pereina į visus 
kūno audinius. Manoma, kad 
alkolio įsisunkimas ir susi
skirstymas kūne yra savotiš
kas, skirtingas nuo paprasto 
kitų medžiagų įsisunkimo 
būdo. Alkolio sunkimasis ei
na greit. Jis prasideda skil
vyje. Gyvulių tyrinėjimai 
rodo, kad alkolio 20% įsisun
kia skilvyje, o likusioji dalis 
plonose žarnose. Alkolio kon
centracija įvairiuose kūno 
skystimuose maždaug vieno
da; taip, pav., kraujuje ir 
šlapume randama labai pa
našūs alkolio procentai. Sun
kimosi procesą galima sulė
tinti, maišant alkolį su mais
tu, pav. mėsa. Jau kasdieni
nis patyrimas tvirtina, kad 
stipriai valgant negalima

negu kiti kūno audiniai, ke
penyse koncentruojąs di
džiausias alkolio kiekis. Jis 
atnešamas čia kraujo indais 
nuo žarnų, kuriose alkolio 
koncentracija iš pradžių bū
na stipriausia. Smegenis al- 
kolis pasiekia vėliau, bet už
tat, po kiek laiko, alkolio 
koncentracija juose didesnė, 
negu kituose organuose. %- 
mis litro abzinto mirtinai nu
nuodytame žmoguje rasta, 
0,21% alkolio — kepenyse, o 
0,47%—smegenyse. Kai ku
rių narvelių narkotizavimas 
pasireiškia iš pradžių sujau
dinimu. Tai aiškiai galima 
pastebėti teini j ant papras
čiausius narvelio reiškinius, 
pav., narvelio plaukelių pa
didintą judrumą. Sužadini
mo laikui praėjus, narvelio 
darbingumas, paprastai, šu- 
niažėja.

Smegenų jautrumas pas 
žmones nevienodas. Tai ro-

timas taip pat gali-sutrukdyti alkolio veikimą, ką tvirtina psichologinės patyros. Kaip veikia alkolią atskiras smegenų dalis ir bendrai visus smegenis, tai sunkiai suprantamas dalykas. Mes tik žinome iš psichologiškų patyrimų to veikimo pasireiškiančius padarinius. Tai nušviečia mums psichologiški tyrinėjimai.
Aiškų vaizdą teikia judė

jimų reguliavimo reiškiniai. 
Laboratorijoj ištirta, kad ju
dėjimų reguliavimas nuken
čia teikiant tyrimo asmeniui 
net ir mažas alkolio dozes. Iš 
pradžių judėjimai būna daž
nesni, patyrimo asmuo grei
čiau reaguoja jutimo erzini
mui. Atrodytų, kad alko- 
lis palengvina judėjimams 
reikštis. Tas pastebiama tei
kiant patyrimo asmeniui ma
žas alkolio dozes. Didelis al
kolio kiekis judėjimus para
lyžuoja. Toliau judėjimo re
guliavimo eksperimentui ne
blaiviam padėjime rodo ju
dėjimų netikslingumą. Eks
perimentuose (bandymuose) 
kuriuose liepta atlikti du į- 
vairūs judesiai pagal tam 
tikrų jutimų erzinimus, pa
sirodo judėjimų netikslumas 
ir perdaug greitas jų pasi
reiškimas. Judėjimų greitu
mą ir jų netikslumą tvirtina

rangos, kąip rodo registravimo aparatas, iš pradžių yra šiek tiek geresnis, vėliau pablogėja, o priėmus didesnias alkolio dozes (66 gr.), prasideda rankos drebėjimas. Vadinasi, nebuvo tuomet sutartino raumenų veikimo. Raumenų nękordįnavimas (nesu- deripimas) yrą patvirtintas daugeliu eksperimentų. Raumenys besugeba sutartinai veikti, ir ranka negali pataikyti ten, kur reikia. Krape- Įin’ąs, uždavęs kareiviams po 40 gr. alkolio, konstatuor ja 10% pablogėjusį rankos jautrumą. Šaudami jie rečiau pataikydavę. Judėjimų koordinavimas buvo taip pat tyrinėtas rašymo judesiais. Dėl šių visų tyrinėjimų metodų abejoti netenka. Įvai
rių metodų tyrinėjimai tei
kia panašius rezultatus. Rau
menų nekoordinavimas gali 
įvykti taip pat dėl valios nu
silpnėjimo. Apie tai kalbėsi
me toliau.

Raumenų veikimo pagrei
tėjimas. surištas su judėjimų 
netikslingumu praktiškam 
gyvenime, nepageidaujamas 
reiškinys. Dažniausiai yra 
svarbiau atlikto darbo geru
mas, negu greitumas. Nuo 
greitumo dažniausiai nuken
čia darbingumas bei darbo 
rūšis. Vežėjai, geležinkelio 
bei laivų tarnautojai užm »- 
ka už vieną netikslų judėji
mą savo ir kitų gyvybėmis. 
Tokioms specialybėms niko
lis — dažniausia nelaimė.

Jutimai taip pat pasiduos 
da alkolio veikimui 10-40 gr. 
dozė žymiai pakelia jų jaut
rumą. Ypač jautrūs šviesos

ir garso juumąpŠviesos, kurios normaliai nesuvokiamos, alkoliui veikiant yra girdimi ir matomi. Ta
čiau, jutimų jautrumas su
mažėja, lyginant dviejų ar- 
ba kelių garsų stiprumą. To
kiu būdu erzi narna sis • juti
mas alkolio poveiky j didėja, 
o lyginamasis jutimas mažė
ją. Jutimų veikimas alk^io 
poveikyj stipresnis, bet klai- 
dingesnis.

iSfyroAūmo sugebėjimą ga
lima tyrinėti, rodant prieš 
akis objektą labai trumpą 

; laiką, pav. 7/100 sek. dalis. 
Šiuo objektu tarnauja geo
metrinės figūros, raidės, be
prasmiai žodžiai bei skie
mens. Išgėrusiam 30 gr. re
gėjimo laukas pasidaro siau
resnis, negu blaiviam. Jis su
sitraukia į vidurį ir bandy
mo asmuo negali tinkamai 
suvokti. Skaitydamas be
prasmius žodžius, jis pralei
džia raides, skaitydamas rai
des, kartais jų nesuvokia. 
Taip, pav., iš 100 paminėtų 
per pusvalandį raidžių blai- ; 
vus teisingai ištarė 82. išgė
ręs 30 gr. alkolio per tą pat 
laiką—tik 78; per antra pus
valandį blaivus pažino 80 
raidžių, o išgėręs tik 59. ši
tuose tyrinėjimuose pastebi
ma dideli individuališki skir
tumai. Vieni patyrimo as
mens daugiau suklysta, kili 
mažiau. Kokiu būdu įvyks
ta tokios rūšies apsirikimai: 
ar neteisingai regint, ar ne
teisingai suvokiant, ar netei
singai ištariant, — gerai ne
ištirta. Žinomas yra tik fak
tas, kad pablogėjus pajutimo 
sąlygoms neteisingai pasako
ma.

Turizmu vadinasi kitiį ša
lių piliečių apsilankymas su
sipažinimui, poilsiui ar šiaip 
laiko praleidimui. Nors tu
rizmas nėra prekybos opera
cija, bet tas kraštas, kurį tu
ristai lanko, turi iš to nemh- 
ža pajamų. Lietuvoje turiz
mo sezonas paprastai prasi
deda apie birželio mėn. 15 ir 
baigiasi rugpiūčio jnėn. 15 d. 
Labiau lankomi Klaipėdos 
krašto kurortai. - Pernai 
Smiltynėje, ties Klaipėda, 
buvo 4,111 svetimšaliai, 
Juodkrantėje 2,087 svetim
šaliai, Nidoje 2,074 svetimša- 

■ Įiai; iš viso 8,007. Šiemet, 
manoma, bus žymiai dau
giau. būtent per 10,(XX) sve
timšalių.

Klaipėdos krašto direkto
rija skaito, kad kiekvienas 
turistas svetimšalis palieka 
vidutiniškai po 700 litų; tai
gi iš 10,000 turistų laukiama 
7 jnil. litų. Nereikia manyti, 
kad tie pinigai pasilieka tik 
Klaipėdos krašte. Pavyz
džiui, šiėmet visa Jonavos 
rajono braškė iš kalno jau 
parduota Klaipėdos krašto 
kurortams.

Iš kitų Lietuvos kurortų 
turistai, nors ir mažiau, bet 
vis lanko dar Palangą, Birš
toną, Pasvalį ir kit. Atva
žiuojantieji amerikiečiai tu
ristai išsiskirsto po visą Lie
tuvą.

' Bendrai imant, Lietuvoj į 
įskaitant ir Klaipš40S kraž- y 
tą, turistų esti paskutiniais 
metais ligi J2,QQ0. Visi j te
palieka vidutiniškai tigkį 
kiek Klaipėdoj krašte, 
ra po 700 litų, arba i§ 
8-9 milijonus litų.

Turizmas Lietuvon kai 
didėja. Ir atvirkščiai, n 
piliečiai užsienin paviešį 
mo reikalais važiuoja v$ijį 
žiau ir mažiau. Dėl to pas 
mus smarkiai augh tokioj 
vietos, kaip Alytus, KUW'I 
tųva, Aukšt. Panemunį 
tavėnai ir kit. 1925— 
mūsų piliečių turistų 
nį važiavo arti 10,000, o ŪĄ 
bar tik 2—3,000.

■ p ** '’įt reikale L. D. S. Naujos Angliją1 % 
Apskričio Išvažiavimo

šiuomi pranešame, kad K’.
D. S. N. A. Apskričio Me
tinis Išvažiavimas įvyks be- 
dėldieny, 18 d. Rugpiūčio" 
(Aug.), š. m., “ Palangoje,* J 
Methuen (prie Lawrence), 
Mass. ' 3
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Dr. M. Gylienė
(Bus daugiau)

— Oui, ce sout dės filles (Taip, dukters), — 
sušuko jis juokdamasis, o jam žiauriu, skamban
čiu juoku pritarė mergaitės ir tarnai.

Gražūs drabužiai, puikūs kambariai kiek pra
džiugino mane. Kitą vakarą mane puikiai ap
taisė — mat vedė Į salioną. Dvylika gražiai iš
sipuošusių mergaičių sėdėjo prie žaidimų staliu
kų, ant kanapų ir kitkur. Visą laiką jos labai 
gyvai šnekėjos ar žaidė su jaunesnesniais ir se
nesniais ponais. Kai aš Įėjau, visi jie sustojo ir, 
kiek paėjėję manęs pasitikti, apžiūrinėjo mane. 
Namų savininkas mane nuvedė į flygelį — aš tu
rėjau dainuoti. Visi džiaugsmingai mane sutiko. 
Mane pradėjo šnekinti: mano neišauklėjimą ir 
pusiau itališką būdą jie laikė naivumu; jie mane 
ėmė igrii, bet tokiais žodžiais, dėl kurių ir šian
dien turiu rausti. Taip besidžiaugiant ir besi
linksminant praslinko kelios dienos. Aš būčiau 
galėjusi gyventi rami ir patenkinta, jei nebūčiau 
jautusi didžiausio nesmagumo tame name ir jo 
naktinėje draugijoje.

Būdama nekalta, aš naivišk'ai tariausi pate
kusi i “didįjį pasaulį’’ ir turinti išmokti jo pa
pročiui. Bet vienas dalykas man ypatingai krito 
į akį. Vieną vakarą eidama pro laiptus netyčia 
pastebėjau, kad tie ponai, kurie mus lankydavo, 
duodavo ten stovinčiam tarnui pinigų, už juos 
gaudavo raudonus ar mėlynus ženklelius ir, eida
mi į salioną, tuos ženklelius atiduodavo kitam 
tarnui. Jaunas sargas, eidamas pro šalį, lipšniai 
parodė man akimis tą raudoną ženklelį; aš dar- 
ir šiandien nežinau, dėl ko tada paraudau. Bet 
tik klausyk tamsta, kas toliau dėjosi!

Žiūrėk šian, mielasis daktare, štai gabalėlis 
nepermatomo popieriaus. Aš jarrt esu dėkinga 
už išgelbėjimą. Vieną rytą bepusryčiaudama aš 
radau jį duonoje. Nežinau, kieno geraširdė ran
ka tai padarė; tačiau tam geradariui, kuris ma
nęs pasigailėjo, teatlygina Viešpats Dievas! Ja
me buvo parašyta:

M adė m oi seile!
Tas namas, kuriame tamsta gyveni, yra 

prostitucijos namas; o mergaitės, kurios gy-

vena drauge su tamsta, yra paleistuvės; ne
jaugi mes ir dėl Džiuzepos turėtume suklys
ti ir gailėtis! Ar nori tamsta tą trumpą ta
riamosios laimės atspalvį atpirkti ilga at
gaila!
Tai buvo baisi žinia; ji, rodės, visai mane 

apakins, nes ji vos nesutriuškino galutinai 
mano vaikiško proto ir svajonių apie laimingą 
ateitį. Kas reikėjo daryti i Aš dar niekados sa
vo gyvenime nebuvau pratusi nuspręsti ir pasi
ryžti. Žmogus, kurio buvo visas šis namas, buvo 
man tas baisusis burtininkas, kuris sugebėjo 
įspėti mano kiekvieną norą, ir todėl, aišku, 
jis turėjo žinotrir apie tai, kas man atsitiko. Ir 
vis dėlto aš norėjau verčiau mirti, negu ilgiau 
tame name pabūti.

Kartais aš girdėdavau vieną mergaitę tiesiai 
prieš mūs namą itališkai šnekant; tiesa, aš jos 
nepažinojau, bet ką gi aš šiame mieste pažino
jau? Gimtoji kalba sužadino manyje pasitikėji
mą; aš pasiryžau bėgti pas ją ir, ant kelių par
puolusi, prašyti pagelbos. Buvo 7 vai. ryto. Lai
kydamasi savo kaimiškų įpročių, aš keldavausi 
visumet anksti ir eidavau tuojau valgyli pusry
čių. Ir tai mane išgelbėjo. Tuo laiku miegojo 
visi, net didžioji tarnų dalis. Tik sargo buvo bai
su. Bet lvg galėjo jis manyti, kad norėtų kas bėg- 
ti iš tos linksmybių ir lobio meldyklos? O aš iš
drįsau ; aš užsimečiau savo juodą paltuką, ir sku
biai nulipau laiptais žemyn; kai reikėjo praeiti 
pro sargo ložę, pradėjo mano kojos linkti. Bet 
jis manęs nepastebėjo. Dar trys žingsniai, ir aš 
buvau laisva.

Dešinėje, tiesiog per gatvę gyveno ta italaitė. 
Aš bėgte perbėgau per gatvę ir pabeldžiau. Išėjo 
tarnas. Aš paklausiau, ar čia gyvena sinjora, ką
ri turi juo4omis garbanomis galvą ir itališkai 
šneka. Tarnas'nusijuokė ir pasakė, kad tai, tur 
būt, būsianti mažoji ekscelencija Serafiną. x

— Ta pati, te pati!
ta mane kuo greičiausiai pas ją! *.

Jis, rodos, iš karto nenorėjo, nes buvo dar ga
na anksti, bet manęs labai prašomai;, pagaliau 
nusileido ir sutiko. Jis nuvedė mane į vieną kaųi-

barį antrajame aukšte, paprašė mane truputį 
lukterti ir šūktelėjo tarnaitei, kad praneštų apie 
mane ekscelencijai. Aš buvau bemananti, kad ta 
italaitė be nebūsianti mano luomo mergaitė, lx't 
nebuvo kada galvoti. Netrukus tarnaitė nuvedė 
mane prie panelės lovos. Taip, tai buvo ji—ta 
gražioji dama, kurią aš girdėdavau itališkai šne
kant. Aš puoliau pritš ją ir prašiau gelbėti ma
ne. Aš turėjau jai papasakoti visą savo istorija. 
Tuo ji susijaudino ir prižadėjo man padėti. Ji 
liepė pašaukti tarną, kuris mane įleido, ir Išakė
jam tylėti. Vėliau ji nuvedė mane Į mažą kamba
riuką, kurio langai buvo kiemo pusėje, davė man 
darbo ir knygų skaityti, ir taip aš ilgą laiką gv- 
venau džiaugdamasi, kad pasisekė išsigelbėti, ir 
drebėdama dėl ateities.

Tai buvo vieno vokiečių pasiuntinio namai. 
Ekscelencija buvo jo pusseserė, kilimu — italai
tė. Ji buvo išauklėta Paryžiuje. Pati ji buvo ge
ras, lipšnus padarėlis, kurio geros širdies aš nie
kados neužmiršiu. Ji kasdien ateidavo pas ma
ne ir mane vis guosdavo.

Be to, ji man papasakojo, kad pasiuntinys 
per savo tanius sužinojo, kas dedasi tenai. Visi 
“tenai” buvo labai sujudę ir ieškojo manęs. Tuo 
tarpu tarnaį paslaptingai šnabždėjo viens kitam, 
kad panelė iššokusi iš antrojo aukšto į Senos ka
nalą. Ypatingas supuolimas! Mano kambarys bu
vo kertėje ir vienu šonu išėjo į gatvę, o kitu — 
tiesiog i tą kanalą. %š atsiminiau, kad tą rytą bu
vau atidariusi tą langą, kuris buvo kanalo pusė
je; iš tikro, jis buvo atdaras, ir-taip buvo gali
ma aiškinti mano pranykimas.

Tuo tarpu sinjora Serafiną turėjo grįžti į I- 
taliją; ji buvo tokia gera, kad drauge su savimi 
pasiėmė ir mane. Taip, ji padarė man dar ir dau
giau gerą. Ji taip sujudino savo tėvus Pįacen- 
zoje, kad tie priėmė mane kaip savą kūdikį. Jie 
išugdė mano talentą. Jiems aš turiu būti dėkin
ga už gyvenimą, laisvę, meną, o gal net ir už dau
giau ką. negu aš pati žinau.

Vadinasi, dar yra pasaulyje gerų žmonių.
Ir taip ilgainiu aš įgarsėjau žymia soliste. Ir 

nūdien aš pasišvenčia menui.

Kas ugdytų Jumyse Brolial-Užjurie- 
čiai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų Ir kurstytų kata
likiškojo Idealizmo ngnj?..

— Tai dar prieš Didijj Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitrafitis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laiškų šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vienų n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“Šaltinio” Administracija

šiame reikale: išplatinti ap
garsinimus savo kolonijoj^ 
ir sudaryti autobusu ir auto
mobilių būrius, kad kiekvie
na kolonija būtų skaitlingaĮ 
reprezentuojama šiame išva
žiavime.

Greitu laiku bus išsiųsta ? 
kuopoms užkvietimai, plaka
tai ir išvažiavimo ivairuinaf. £ * "V ’ tuojaus bus garsinami ‘Dar-* ’’ 
bininke.” Tėmykite.

LDS. N. A. Apsk. IžvažiavimA 
Rengimo Komisija. .. * ':
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Balsas Iš Lietuvos
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Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- g 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną j 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- I 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- g 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimena. | 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- I 
čia ir pasakau daug saldžios ir karčies tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- *| 
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be Į 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenau-’ I 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- g 
sistengk, kad aš juos lankyčiau. 1 >|

Lietuvos gyvento'jus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už- 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraS- ' tis “RYTĄS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bistras.
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KOLONIJOSĘ

Seimo tvarka.

Žinių Rinkėjas

Novena

Šviežiena iš Lietuvos

Šeškevieienė
- K. Akstinas, K. Viesulą:

J. Treinavi

, Tik ką gavome didelį transportą iš Lietuvos geriausią įvai
rią rūšių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau
giau. Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą

Vienintelis lietuvis laisnluotas e- 
iektrfšinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

Seimas! Seimas! Visi tik ir kal
ba apie seimus. Vyčiai apie savo, 
kuris bus Clevelande. rugp. 5-6-7 
dd., o Sąjungietės apie jųjų, kurks 
ivvks rytuose.

Oras Clevelande per visą liepos 
mėnesį labai prastas. Reta diena, 
buvo be lietaus. Liepos 24 d-, apie 
6 vai. vakare užėjo smarki audra 
su ledais. Daugelio stubų langus 
išmušė.

Daininkė O. ValiukLutį au savo 
motiną atostogas lėždžią apie New 
Yorką. Daug parapijos jaunimo 
išvažiavo atostogoms į . įvairius re- 
sortus.

PARSIDUODA 6-šią kambariu namas. 
Yra 2-jp karų garadžiOs. Netoli lietu
vių bažnyčios ir labai gera vieta dėl 
susisiekimo visur. Kaina $6,000. įnešti 
$2.000. Ūkusius mėnesiniam išmokėji
mui. Savininkas: 9667 Russell Street, 
Detroit, Mich.

Vietos lietuvių gražuolės p-lės 
Olesė Baltruašitė ir Julė Šėporai- 
tė, dvi tarpe jaunimo įžymios vei
kėjos, liepos mėnesio pabaigoje iš
tekėjo. Pirmoji susituokė su Vin
cu Reveltu, kuris, dirba Union 
Trust Banke. “Medaus mėnesį” 
praleidžia Wisconsin valstijoj. Pa
staroji susituokė su p. Kutčio iš 
Niagara Falls ir po kelių dienų ap
leido Clevelandą apsigyvendami 
Niagara Falls.

Abiejų porų vestuvės buvo la
bai iškilmingos. Keli kunigai 
jrie šliūbo asistavo. Specialę baž
nytinę muziką bei giedojimą išpil
dė Jonas ir Marijona Čižauskai. 
Bažnyčioj buvo daug žmonių. Į p. 
p. Kutčių vestuves pribuvo svečių 
iš New Yorko, Philadelphia, Wil- 
kes-Barre ir Niagara Falls, tarp 
jų kun. Gelumbis, Niagara Falls 
lietuvių klebonas.

“DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Lietuvių Prekybos B-ve
806 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS

Į išvažiavimą Montello, Mass. 3 
ir 4 rugpiūčio šv. Roko parapijos 
ir Blaivininkų apskričio iš Wor- 
cester’io bus’ai išeis 4 d. rugpiū
čio po pirmųjų šv. mišių nuo mo
kyklos "VVaverly St. o 3 rugpiūčio, 
šeštadieny, važiuoja jaunimas 2-rą 
vai. po pietų, nes 5 vai. turės base- 
bal! lošimą su Montello. Šv. Kazi
miero parapijos kliubo jaunimas 
važiuos automobiliais. Kas norite 
važiuoti 3 cl. rugpiūčio tai kreipki
tės pas Antaną Valatkevičių, 109 
Dorchester St., pas J. Svirską, 7 
Mott St., pa{; V. Blavecką ir P. 
Maukų, 53 Mendon St. Užsisakyti 
vietą reikia iš anksto, tada žinosi
me keliolika bus’ų reikė pasamdy
ti ir kad visi patogiau galėtų nu
važiuoti. Kelionė — raund trip — 
$1.90.

Šv. Jurgio parapijos pirmas pik
nikas įvyko liepos 7-tą dieną. Nors 
diena buvo lietinga, bet žmonių 
privažiavo daug. Pelno liko $661.. 
45. Kitas parapijos piknikas bus 
rugp. 11 d., toj pačioj vietoj.

Clevelando lietuvių bendras cho
ras, kuris buvo prisirengęs artistiš
kai išpildyti eilę gražių dainų bei 
tautiškų šokių, liepos 24 <į.,- Mies
to " Parkė, sykiu su Clevęland 
Simfonic Benu, iš priežasties blo
go oro turėjo perkelti programą 
iki penktadienio, rugpiūčio 2 d. 8 
vai. vakare. Teko girdėti iš eho- 
ro vado p. J. Čižausko, kad pro
gramas bus žymiai padidintas.

LAIVAKORTĖS
' Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afideivitai.

Daroma legališki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt.

, liuumumnnrni trr

Mot. S-gos 26 kuopa sato mė
nesiniame susirinkime vienbalsiai 
išrinko vieną žymiausią narę, bū
tent art. Marijoną Čižauskienę at
stovauti didžiulę Clevelando kuo
pą 14-tam Seime, New Britain, 
Conn.

Lietuvos Paskolos Bonų 
kuponus priima už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją nu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima i Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus i Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok i Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čeverv- 
:us mūsų krautuvėj.Tvirtink 
dokumentus pas mus, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., į 
rugpiūčio 4 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba kelioliką de
legatų į šį suvažiavimą. Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš
sprendimas priklausys nuo daly
vaujančių kuopų delegatų.

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Norwood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir įduo- 
kite gerų sumanymų dėl tos bran
gios katalikų organizacijos. ši
tas suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera
tą ir jį perskaityti apskričio suva
žiavime.

. ra.n inaifuiii u viltu

. ■ A"A

29 d. liepos 1929 m. liūdna žinia 
žaibo greitumu pasklydo tarp lie
tuvių ir svetimtaučių mūsų kolo
nijoj ir visoj apylinkėj. 11 vak 
ryte mirtis pakirto gyvybę jaunos 
ir talentingos veikėjos Mikalinos 
Blažauskiutės. Ji buvo žvaigždė 
mūsų visų tarpe. Žydėjo ir spindė
jo savo kilniais darbais ir gabu
mais, Pasingus savaitę laiko ger
klės liga, kuri išsivystė į plaučių 
uždegimą, ir skrenda iš mūsų tar
po į amžiną tėvynę. Tėveliai ir 
sesutės, dvi slaugės dėjo visas pa
stangas padėtį išsikasti iš ligos, 
bet veltui.

A. a. p-lė M. Blažauskiutė buvo 
LDS. 36 kp. narė nuo 1920 metų 
kovo mėnesio. Buvo kuopos nuta
rimų raštininkė per tris metus. 
LDS. Conn. apskričio raštininkė 
per septynerius metus. Dirbo išti
kimai kur tik kiek laiko gavo. Bu
vo raštininke A. L. R. K. M. Są
jungos 38 kuopos ir pirmutinė na
rė šios kuopos. Be to ji buvo pir
mininkė A. L. Ę. K. Mot Są-gos 
Conn. apskričio, jei neklystu, per 
5 metus, šiais metais apskričio vi- 
ce-pirm. S. L. R. K. A. 109 kp. 
buvo finansų raštininkė per tris 
metus.

Liūdi tėveliai ir sesutės, liūdi ir 
visi katalikiškų organizacijų na
riai, kuriose ji labai energingai 
dirbo.

Liūdna naujiena ir nejučiomis 
išeina žodžiai pro lūpas: Viešpatie, 
delko taip anksti ištraukiai iš mū
sų tarpo taip malonią ir darbščią 
gėlelę, kuri visiems pridavė mąlo- 
numo savo darbais ir žavėjo mus 
visus savo skambančiu ir maloniu 
balsu, tiek bažnyčiose, tiek svetai
nėse. Būdavo kur nepasisuksi, ten 
sutiksi tą darbščią ir skrajojančią 
bitelę. Amžiną ramybę tesuteikia 
Viešpats! taria LDS. 36 kp. na
riai.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu - 
sirgimo, su

Pepsinic Seltzer
S&o R.M.Strout,Se<ivrorth,Mt. 
sumis 

raiyk
Pepsinic Scltzer Co. 

Worctsttr, Hast.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Wbrcester, Mass.

Be to prašoma tą dieną atva
žiuoti komisijos narių kurie buvo 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikų 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams. Komisijos na
riai yra šie iš šių kolonijų: Wor- 
eester, Mass. — K. Stepčinskienė 
ir M, šeškevieienė; Norvvood. 
Mass. 
Montello, Mass.
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakas, F. A. 
Zaletskienė; Lawrence, Mass. — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M- Klerikaitienė; iš Loveli, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
į komisiją ir atsiųsti į suvažiavi
mą.

Apskričio Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rast. S. čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

Sąjungiečių šeimyniškas išvažia
vimas, liepos 21 d., buvo vienas iš 
puikiausių. Diena pasitaikė graži, 
todėl svečių suvažiavo daug. Mat 
kuopas pirm. p. P. Glugodienė ir 
komisija dėjo visas pastangas, kad 
išvažiavimas pavyktų.

Clevelandiečiai visuomet sąjun
giečių parengimus remia, nes prie 
26-tos kuopos priklauso visos vie
tinės įžymiausios katalikės mote
rys dr merginos, kurios niekados

WEliBURY, CONN.^ 
rūpintas Šventais Sakramentais. _. ‘ ;
•Paliko nuliūdime žmoną, dukrelę L><W 21d. ™do kelnzn
ir sūnelf . ? -f rėje pasikorusį Povilą Dagnorį. Jis

. . ‘ „/ likęs našlys vedė našlę. Abu tu-
, Turime viltį, kad greitu laiku rėjo po vieną vaiką. Turėjo ne
grįš, iš atostogų mūsų klebonas mą, bet dar buvo ir mortgičius? 
kun. Pr. Juškaitis. Nors mus gerai Prieš saužudystę labai gėrė ir su 
aprūpina dvasiniais reikalais ir žmona nesutiko. Sako, kad girs 
svetys, užimantis klebono vietą, tuoklystė jį ir privedė prie saužu- 
kun. dr. Vaitkevičius, bet visgi-ne dvstės. Pragėręs visus pinigus ne?- 
taip drąsu kaip su savu. - 4

Džiaugiamės, kad mus Aukščiau- 
sis apdovąnojo gerais vadais ir ge
ra santaika.

Moksleivs Leonas Prespalius at
vyko atostogų iš Šv. Bonaventūro 
seminarijos, St. Bonaventūre, N. 
Y. Apsistojo pas giminaičius. Gar
bė mūsų kolonijai, kad turime 
žmonių, kurie apkainuoja mokslą.

Į LDS, N. A. Apskr. suvažiavi
mą rugp. 4 d., Lowell, Mass. atsto
vais išrinkti šie: A. VaisiauskaS, K 
Ona Smilgienė, Petras Kisielis, J. 
Smilgis. * ,* '

Į Liet.- R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos apskr. suvažiavimą 
rugpiūčio 11 d. š. m., Noruood, 
Mass. F.ed. 16 skyrius išrinko ats
tovais : S. Bugnaitį, Francis Zalec
kienę ir A. Vaisiauską.

* Benediktas

suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
60 Sterling St., Worcester, Mass

tai nustojai daug malonių valan
dų.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus. . -

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminiau ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
lithi.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”

•-» Vakariniai programai.

ig* Pirmadienį, 7:30 vak., bus su- 
.vaidinta “Apkalbos ir Meilė,” 0- 
peretė dviejuose aktuose. Vaidins 
L. Vyčių 25-tos kuopos geriausi 
vaidintojai. Tarpuose bus kalbos 
svečių delegatų.

L Antradienį, rugp. 6-tą, 7:30 va- 
y'' kare koncertas. Išpildys L. Vyčiu 
& 25-tos kp. choras. Taipgi bus so- 

lai ir kitokį muzikališki įvairu-
Y mai. Chorui vadovaus muzikas V. 

Greičius. Koncerto programoje 
’ pirmą kartą Clevelande panelė St.
Zelinauskaitė iš Braddock, Pa. ir 
Philadelphijos operos dainininkas 

•’^solistas Rapolas Juška.

Po koncertui bus šokiai susipa
~ žinimui su delegatais bei svečiais, 

j- g Rugpiūčio 7-tą, trečiadienį, 9-tą 
ei' vai. vakare ivvks iškilminga va- 

karienė su muzikaliu programų.
■'

Seimo vietų kelrodis

a. Nuo bet kurios geležinkelio sto- 
ties važiuojant gatvekariais reikia 

W transferuotis ant. Superior gatve- 
kario ir važiuoti Superior Avenue 

^tgiki E. 66 gatvės, kur randasi lie- 
tuvių bažnyčia arba 6835 Superior 
Avenue ir Russell Rd. Lietuvių 

K- Svetaine, kur bus Seimo sesijos ir 
t- vakarai.
yv x
į'" Sekanti parankiausi viešbučiai
* randasi vidurmiesty: Hotel Cieve- 

land, Hotel Ollenden. Hotel Olm-
* sted. Nuo šių viešbučių Superior 
y gatvekariu privažiuosite prie sei
fe- mo-vietu.

Šv. Teresės novena užsibaigė. 
Turiningus pamokslus pasakė kun. 
P. Strakauskas, Lowell’io klebo
nas ir buvęs mūsų vikaras kun. St. 
Kneižis.

Šv. Cecilijos choras gražiai gie
dojo po vad. Adelės Piniūtės. Cho
ras rengiasi prie privatinio išvažia
vimo 4 d. rugp.

Piln. Blaiv. kp. gavo pakvieti
mą į apskričio išvažiavimą, Mon. 
tello, Mass., “Romuvos darže.”

Šv. Elzbietos Dr-jos išvažiavi
mas buvo rimtas. Pasidarbavo 
Andreliūnienė, Jaurienė, Baronie
nė, Kostantinavičienė.

Mažoji

' • Norintieji apsistoti pas priva- 
< čius žmones važiuokite į sekančias 
f* • čU.vietas: P. Muliolis ir J. šeštokas 
£ Real Estaįe vieta, 1306 E. 68 St.

Tel. Randolph 6729, arba V. D. 
t Štaupas, 6704 Superior Avė., įvai- 
I rių grąždaikčių krautuvė, šios vie
ptos randasi arti lietuvių bažnyčios 

ir svetainės.
K- Telegramos ir visokius laiškus 

seimui siųskit sekančiu adresu: 
©6704 Superior Avė., Cleveland. O.

beturėjo kuo apmokėti mortgičių.
Liepos Liepos 26 d., pietų laike, 

parėjęs iš darbo italas peršovęs-— 
savo žmoną 25 m. ir uošvę 55 m. ir 
po to norėjo pabėgti. Policijai pa- 

,vyko jį pagauti. Dabar jis sėdi ka- 
1 Įėjime. Jo žmona mirė ligoninėje, i 
o uošvė dar gyva. Paliko tris np- Vį 
laimingus vaikus r vieną 4 metųy-. 
kitą 2 metų, o trečią 8 mėnesių. J .

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M- I- C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

Priešseiminis išvažiavimas -fvyks 
sekmadienį, rugp. 4-tą 8:30 ryte. 
Trekai bus prie Lietuvių Svetai
nės. Delegatai ir svečiai malonė
kite laiku pribūti, kurie norėsite 
važiuoti. ___ ' -, ____

Išvažiavimas įvyks ~ patogioje 
vietoje. Geras kelias nuvažiuoti. 
Tik. 20 mailių nuo miesto važiuo
jant į West viena mailė už Brun- 
swiek, Ohio, ant Zimęrman fanuos.

P. S. Jau tilpo “Darbininke,“ 
kad šeiminiai vakarai prasidės 
8:30, o turi būti 7 :30 vai. vakare.

Presos Komisija

Darbai pagerėjo, biskį lengviau 
gaut darbą, bet viskas brangu, o 
algos pagal brangumo menkos, 
tarp 18 ir 30 dolerių savaitėj, iš
skyrus amatninkus.

Organizacijų veikimas svetainė
se mažesnis bet veikia ant tyro oro 
rengdamos išvažiavimus. Daug iš
važiavimų jau įvyko, o kiti dar 
rengiami Šv; Panelės Mar. N. 
Pras. draugija rugpiūčio 4 d. ren
gia ant Aliuko ūkės, JJonvood’e. 
Kiti rengiasi važiuoti tą pačią die
ną į Montello, Mass., į Šv. Roko 
parapijos ir Blaivininkų Naujos 
Anglijos apskričio išvažiavimą, Ro
muvos parke.

Taipgi Šv. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapija rengia 
išvažiavimą 11 d. dugpiūčio. Yra 
viltis, kad šie visi išvažiavimai bus 
pasekmingi, nes bus gražūs pro
gramai ir dalyvaus ne tik iš Nau
jos Anglijos bet bus ir iš Čikagos, 
New Yorko ir kitų kraštų svečių.

Pirmadienį, rugp. 5-tą, 9 valan- 
r3rte Liet. Šv. Jurgio parapijos 

. bažnyčioj, Superior Avė. ir E. 66 
j gat. įvyjs iškilmingos priešseimi- 

. nĮs pamaldos. Po pamaldi] 10:30 
' ryte atsidarys sesijos, Lietuvių 

Svetainėj, kuri randasi tik du blfo- 
: kai nuo lietuvių bažnyčios.

JUOZAS j. dirsa!
LIETUVIS GRABORIUS |

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir© 
isrendavojam automobilius vestu-g 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-S 
mama. v

V

Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.g 
(ant 3-ėio aukšto) Tel. Cedar 4953 a

Ofisą*: 212 Millbury St.. Worces-g 
ter, Mass. Tel. Park 2795. &

v Lieti Vyčių 17-tas metinis sei- 
Į^yVg ^er h, 6. ir .7-tą, dieno- 

j8MS,6836 Superior Avė., Lietuvių 
Svetainėj, Cleveland.

Trečiadienį, liepos 17-tą gerbia- 
jtaJf Kuodžių namuose po num. 
1414 E. 65 St. įvyko visų seimo 
rengimo komisijų susirinkimas, 
kur pasirodo, kad darbas yra 
smarkiai varomas pirmyn.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-tas seimas įvyks New Britain, 
Conn., rugpiūčio 5, 6, 7 dd., 1929. 
Sesijos bus laikomos šv. Andrie
jaus parapijinėj svetainėj kampas 
Church ir Stanley gatvių. Laike 
sesijų gerb. kun. S. Draugelis lai
kys paskaitą temoje “Moteris šei
myniniame J. A. V. gyvenime.”

Rugpiūčio 4 d. dėl tų delegačių 
kurios bus jau atvykę yra rengia
mas privatiškas “card party” pas 
draugę Dambrauskienę.

Rugpiūčio 5 d. 9 vai. ryte iškil
mingos mišios ir pamokslas. €!ele- 
bruoti mišias prisižadėjo dvasios 
vadas, kun. S. Draugelis. Vakare 
teatrėlis “Palangos Ponaitis,” dai
nos ir prakalbos Lietuvių Svetai
nėj, Park gt.

Rugpiūčio 6 d. ryte — gedulin
gos mišios už mirusias sąjungos 
nares ir jos rėmėjus. Vakare dide
lė vakarienė Lietuvių Svetainėj, 
Park gat.

Kelrodis: Atvažiavus nuo šiau
rės per Springfield, Mass., galima 
išlipti Hartforde ir paimti trauki
nį į Neiv Britain. Atvažiavus nuo 
pietų per New Yorką ir New 
Haven išlipkite New Britain, Conn. 
Išėjus iš stoties pasukite po kai
rei ir eikite tiesiog ta gatye, nes 
ji yra Church Street, pakol daei- 
sit į raudoną mūrinę bažnyčią ant 
kampo Church ir Stanley Streets. 
Užpakaly bažnyčios yra parapijos 
svetainė kur sesijos įvyks. Taipgi 

1 galima išėjus iš stoties paimti ir 
Hartford gatvekarį ir išlipti ant 
kampo Church ir Stanley Sts.

Ant stoties pasitikti delegates 
bus trys lietuvaitės, kurios turės 
lietuviškas vėliavėles, prisisegę. 
Kreipkitės prie jų dėl informaci
jų, jos jums duos visas informaci
jas ir patars kaip kur daerti.

Sekanti yra patariami viešbu
čiai apsistojimui: Hotel Burrett 
ant W. Main St., vienas iš geriau
sių, kainos nuo $2.50 ir aukščiau; 
Hotel Belmont, lietuviai'savinin
kai, ant Church St., kainos $1.50 
už kambarį. <

Seimo Rengimo Komisija
i '

/



Vokiečiu dešiniosios orga-. 
įizaeijos jau iš anksto ruo- 
iėsi Versalės sutarties, jų va- 
linamos “Versalės diktan- 
.u,” pasirašymo dienos, 10 
metų sukaktuves paversti 
tautos gedulo diena. Per 
keistą supuolimą Vokietijos 
valdžios pryšakv vėl yra tas 
pats Hermanas Miuleris, ku
ris prieš 10 metų Vokietijos 
vardu padėjo parašą po yer- 
salės dokumentu. Tokiu bū
du savaime protesto banga 
prieš Versalės sutartį nukry
po ir prieš dabartinę vokie
čių vyriausybę, kuriai kiek
viena proga prikišamas di- 
delis nuolaidumas santarvės 
valstybių atžvilgiu ir nepa
kankamas Vokietijos intere- 
sų gynimas.

Pačią Versalės sutarties 
sukaktuvių dieną Berlyne 
buvo suruoštos dvi didžiulės 
demonstracijos, kurių viena 
buvo legali ir iš anksto jau 
numatyta, o kita susidarė 
nelauktai ir ūmai.

Vokiečių akademiškasis 
jaunimas visada labai gyvai 
reaguoja į kiekvieną gyveni
mo įvykį. Savaime supran
tama, kad ir Versalės sutar
ties sukaktuvių proga visos 
aukštosios mokyklos ruošė 
tam tikrus paminėjimo ak. 
tus. Bet tiktai prieš kelias 
dienas paiškėjo, kad Prūsi
jos švietimo ministerija už
draudė bet kuriuo būdu šį į- 
vvkį minėti. Vyriausybė nu
jautė, kad paminėjimo aktai 
bus ne tiek nukreipti prieš 
Versalės sutartį, kiek prieš 
ją pačią. Toks nelauktas vy-

--------
riausybės žygis dar labiau į- 
tempė atmosferų. Aukšto
siose mokyklose iškabintieji 
pranešimai apie uždraudimų 
bematant buvo išmarginti 
studentų parašais: “Fui,” 
,‘Gėda” ir it. Studentijos, 
bent jos daugumos, o Vokie
tijoje studentų dauguma ne
abejojamai simpatizuoja de- 
šinipsioms organizacijoms, 
nuotaika ypač po šio uždrau
dimo pasidarė labai karinga. 
Tas karingumas išsiliejo į di
džiulę protesto demonstraci
ja.

Po skrajojamojo mitingo 
ties universiteto rūmais stu
dentų minia, susidedanti iš 
kelių tūkstančių žmonių, per 
Unter den Linden ir greti- ■ 
mąsias gatves norėjo pasiek
ti netolimąją Wilhelmstras- 
se, kur sukoncentruotos val
stybės įstaigos. Čia pat Pa
ryžiaus aikštėj yra Prancū
zijos pasiuntinybės rūmai. 
Studentai ypač veržėsi prie 
švietimo ministerijos, tuo 
norėdami pareikšti protestą 
prieš uždraudimą paminėti 
sukaktuves universiteto rū
muose. Bet kai studentija 
nuvvko iki Wilhelmstrasse,v 1

ji jau buvo policijos užsto
ta. Čia tarp studentų ir po
licijos įvyko gan smarkus 
susirėmimas. Policija pa
vartojo prieš demonstrantus 
gumines ladas ir net palei
do įspėjamąjį šūvį. Jūsų ko
respondentui pačiam teko 
matyti, kad policija elgėsi 
visu griežtumu. Ne vienam 
studentui teko nuo policinin
kų.

pat daugumas 
rių organizaci j ų'"
grandiozinę protesto dėmon- 
straciją.K Reikia pripažinti, 
kad demonstracija tikrai iš- 
ėjb labai įspūdinga. Milži
niškasis stadionus, kuriam 
gali sutilpti iki 100,000 žmo
nių, buvo beveik pilnas. 
Aikštėj viena prie kitos su- 

> statyta keli tūkstančiai įvai
rių organizacijų vėliavų, išsi
rikiavusios kariškų pagrin
dų prisilaikančių nacionalis
tų aktyvistų kolonos. Jų tar
pe daugiausia atstovauja
mas garsusis “Stahlhelm.”

Po įvado žodžio vokiečių 
atsargos karių organizacijos 
vadas pasakė, labai aktingą 
kalbą, kurioj daugiausia 
protestavo prieš “Versalės 
diktanto melą,” būsią Vo
kietija esanti atsakominga 
už pasaulinį karą, būsią ji 
sąmoningai siekusi šios žmo
nijos katastrofos. Pirmoh 
galvon šis straipsnis, inkri
minuojąs Vokietijai atsako-

mqnstruotas visos vokiečių 
tautos vieningiunas prie tė- 
tynęs 4 - nuo- Maaso iki Klai
pėdos.” priimtoj-rėzolii]ci- 
joj iš vyriausybės reikalau
jama imtis griežtų prienio-

reikąlau

nių prieš Versalės sutartį, 
‘ - kuri nuplėšė 1 Vokiėti j os 
garbę, atėmė kariškąsias jė
gas ir sudraskė. Vokietijon 
žemes.” J •-

Jau temstant'višani■'Sta
dione buvo uždegti žibintai, 
visi šie tūkstančiai žmonių 
sugiedojo “Deutschland, 
Deutschland ube? alles,” 
paskum susijungė maldai, 
kuri baigėsi žodžiais “O, 
Viešpatie, išlaisvink mus.”

Išoriniai Berlynas nedaug
kilo skyrėsi nuo paprastos 
išvaizdos. Tik setai kur iš
kabintos senosios Vokietijos 
vėliavos, nuleistos iki puses 
stiebo arba perrištos juodais 
kaspinais. Taip pat kai ku
rie laikraščiai išleido savo 
numerius apjuostus juodais 
rėmais. 14. Gerutis

(“L. A.”)

Juodomis Varsomis Charakterizuojamas 
Lenkijos Gyvenimas

Poznanėj pasibaigusiam 
endekų suvažiavime tos.par
tijos vatlai juodomis varso
mis charakterizavo dabarti
nę Lenkijos padėtį. Atstovas 
Ribakas pabrėžė, kad Len

kija gyvena rimčiausią eko
nominį krizį. Tautos kapi
talai nuolat mažėja ir nyks
ta. Apie užsienių kapitalų tpanaude
plaukimą į Lenkiją Valdan- krizi

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Boston’e 

ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE____
, 18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7865

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telepbone 228

VASAROS BARGANAI

Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 
to akutes.

Tas pats atsitiks ir su uamų pirkėjais kurie krapštys akis per ilgai, 
paskiau gailėsis.

Dabartiniam laike gali namus pirkti labai pigiai ir tas neilgai bus. 
Atmink mūsų žodį.

South Bostone
Ant H St. prie marių, 3 šeimynų, 3-4-4 
kambariai su visais įtaisymais parsi
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite 
B. B. STEFAN.

South Bostone
3-ją šeimynų namas ant Thomas Park 
14 kambarių su gerais įtaisymais. Vie
nas iš geriausių pirkimų. Matykite A. 
IVAŠKĄ.

Dorchestery
3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
namas po 5 kambarius su visais moder
niškais įtaisymais, vieta dėl garadžio. 
Savininkas išvažiuoja į kitų miestų ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

čios sferos darė didelę rekla
mą. tuo tarpu lenkų stabili- 
zacinė paskola Amerikos 
biržoj įvertinama 
negu bet kurios 
valstybės paskola, 
mentu vyriausybė 
šus sudaryti sutartį su Ha- 
rimano grupe. Harrimanui 
siūloma suteikti 60 metų 
elektrofikacijos monopolį už 
ką Lenkija per 10 metų 
gaus 25 mil. dolerių tai yra, 
visai menka suma.

Buvęs užsienių reikalų 
ministeris Seyda pasakė di
delę kalbą, nukreiptą prieš. 
Vokietiją. Romanas Dmovs- 
kis ragino vienytis ir įtiki- 
------ 4-------------------- - -------

mažiau, 
Europos 
Šiuo mo- 
pasiruo-

City Point’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais f 
taisymais. 4 automobilių garadžjus, sa
vininkas apleido Bostonų ir nori par
duoti pigiai, namas vertas $7,500 parsi
duoda už $6,400. Matykite J. P. TUI- 
NILĄ.

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
namas, įtaisymai, vanios, elektra, prie 

—tam 2 karų garadžius. parsiduoda už 
$5,750. Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais įtaisymais ir 6 ka
rų garadžius, parsiduoda už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite J. BALUŠAITĮ.

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 į metus, parsiduoda už $5.800. 
Inešt $1.000. Matykite A. IVAŠKĄ.,

South Bostone
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba
rius, gera vieta dėl biznio, visas paren- 
davotas, neša J mėnesį $140, parduoda 
už $10,000. Įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIZARĄ

City Point’e
Vienos šeimynos 8 kambarių namas su 
visais įtaisymais (steam heat) garo 
pečius, parsiduoda už $5,000. Matykite 
VURGELUNĄ

.Mė^os Krautuvės
Turime keletu mėsos krautuvių kurie 
norėtumėte pirkti preftome užeiti pas 
mus gaut! daugiau Informacijų ofise 
arba pas anie kurį agentų.

Pirk anglius vasaros laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu kilų ir angliai labai 
geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų ofisan.

LITHUANIAN AGENCY .
545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A IVAB Jr C. P. YURGELUN, Savininkai.
/

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

120 Marine Rd., So. Boston 
Tel. S. B. 2483-W

■' 1 ■■■ ■ 1

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston
Apdraudžia visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PBČIUS

; Kalbame ir LietavUknl
382 Bta'advay; Boston

• > V- ‘ Y «

Tel. Sduth Boston

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas:
J. Strigūną

1 - BLUE RIBBON MARKET
tŠJPT West Broadway, South .Bostoių^Iass. TeL So. Boston 1129

,j ' . Taipgi skilandžius-galima gauti pas
:B. ir A. GRIČIAŪS MAJRKET, 17 Linedln St.. Brighton, Mass.

iii •' » * x ~
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^vietinės žinios!
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MINTYS APIE PARAPIJOS 
, PIKNIKĄ RUGP. 11 D.

• Beach St., Roslindale, Mass.

. Šv. Petro R. K. Lietuvių Para
pija So. Bostone yra nuo seniai di
džiausi kolonijos organizacija. Be 
jos lietuviams nebūti] So. Bostonas 
So. Bostonu. Ji buvo, yra ir bus 
pati širdis lietuvių So. Bostoniečių 
ir apylinkės lietuvių.

Neišplčšk jiems tos brangios šir. 
dies. • ;

Kaipo tokios visi parengimai pa
rapiniai darosi labai svarbūs — 
naudingi.

Paimkim sau parapijos pikniką. 
Per gerą pikniką parapijos finan
sai gali žymiai pasididinti;

Jaunimas ir visi žmonės gali ge
riau viens kitą pažinti,; gerbti ir 
mylėti.. Jaunuomenei pebreikėtų 
šliūbuotis su žydais, graikais, ai-

Biznieriams vieta parapijai.geru 
vpač Sliiar- Pase^b išleidžiant dešimkę ant pa- 

rapijonų didžiulės pramogos. Ge
riausias apsigarsinimas, susipriete-

nėjo, kad kuomet tautine 
stovykla bus stipriai suor
ganizuota, vadas Mis galima ,.ri?is ar italais, 
rasti lengvai. - -- - -

Suvažiavime
kiai buvo kritikuojama vi
daus politika. Paskutiniuo-j liavimas, pasilinksminimas, 
j u laiku endekai bendrai 
reiškia gyvesnį veikimą. Jie,

i, ypač stengiasi pa
traukti savo pusėn yidųtL 
nius ir stambiuosius žemval
džius. •

Pasiturįs So. Bostonietis- . J - ■ -

L.

MARIJOS VAIKELIŲ MfiNESI- 
. NIS SUSIRINKIMAS

. Susirinkimas įvyks šeštadieny, 
rugp. 3. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkipią, nes 
bus labai svarbus. Susirinkimas 
prasidės 2 :30 P. M.

Valdyba

Apaštalavimo Maldos Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, rugpjūčio 2, pobažnytinėj 
svetainėj. Meldžiame, kad visi na
riai pribūtų. į šį susirinkimą, nes 
bus svarstoma apie išvažiavimą. - 

Valdyba

gali 
piknike parapijai padovario'ti vie- 
ną-kitą dolerį. . Kiekviename pik
nike atsiranda šusipratū&ų turtin
gu žmonių ir paaukoja bažnyčiai.

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS

• • ’ A

Vyčių 17-tas metinis geimas
įvyks rugp. 5, 6 ir 7 diL.Cleyeland, 
Ohio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Suerior Avė.

Priešseiminės pamaldos bus pir
madienio ryte šv. Jurgio par. lie
tuvių bažnyčioj, 66 Superior Avė. 
Sesijos prasidės 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių Svetainėj, tik du skveru 
nuo lietuvių bažnyčios.

Šeiminiai vakarai

Pirmadieny, 8:30 vak vakare 
teatras “Apkalbos ir Meilė,” dvie
jų aktų operetė. Linksmas ir pa- 
trijotiškas veikalas. Išpildys Liet. 
Vyčių 25-tos kp. gabiausi vaidin 
tojai ir kalbos svečių delegatų.

RugpiūČio 6-tą, antradienio va
kare, koncertas. Išpildys L. Vyčių 
25-tos kp. choras, vadovaujant 
muz. V. Greičiui. Be choro dar dai
nuos solistai ir bus kitoki muzika- 
liški įvairumai. Po koncerto bus 
šokiai ir susipažinimas su svečiais.

Trečią vakarą vakarienė, kalbos 
ir visoki muzikališki Įvairumai.

Delegatai bei svečiai, kurie pri- 
sidėtumėt prie paįvairinimo seimo 
vakarų ir kurie norėtumėte apsis
toti pas lietuvius ar kitokiais sei
mo reikalais, malonėsite kreiptis 
sekančiu adresais:-V. Šimanaitė, 
9700 Kempton Avė.; J. Sadaus
kas, 151 Larchmopt JfcL, J. šešto
kas, 1306 E. 68 Sfcį. V-D.-štaupas, 
6704 Superior Avė. >

Parankiausi 4de$bučiai yra šie ? 
Cleveland Hotel, Holleųdęn Hotel, 
Olmstead Hotel, Sta|leę Hotel. At
vykus .į Union stotĮ, gatvekaris už- 
vardytas “Hotcls” priveš į miesto 
centrą ir į minėtnSjViešbučiufl, IJuo 
fiių viešbučių jr«- arti gatvakariai 
^uperipr t lesiok pri veš prie Liet u. 
Vių šv* Jurgio parapijas bernyčio* 
ir Liettfvitį Svetainės, kur jVyką 

seimo iškilmės. Fmos KbtniilJi

539 Ę. 7th St, So. Boston, Masė. 
Telepbone South Boston 3562-R. 

Vlce-Pirmininkas — J. L. Petrauskai, 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mn»< ‘ 

.frot Raitininkas — Joms GlineckĮfc
5 Thomas Park, So. Boston, Mmk, 

F!®. RažtlninkM — Matąs
864 Broachvay, So. Boston, Man. ■ ', 

Iždintrikas — Andriejus Naudtiunas,
885 E. Broadway, So.Bostbn, Mauk- 

Maršalka — Jonas Zaikls, .
7 WJnfield St, So. Boaton, MaOk e 

Draugija laiko susirinkiniuš kį 
trečią nedSldienį kiekvieno m 
nėšio, 2-rą valandą po piet 
parapijos salėj, 492 E. SevenL. 
St., So. Boston, Masa.

■

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
VALDYB0 SANTRAŽAI

------- ’ $
Pirmininkas — Mot VCrstadoort----

694 E. Fifth St, So. Boston, Mas( 
Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,

125 Bowen St, South Boston, Mass. - 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunaą

450 E. 7th St, So. Boston, Masa 
Fin. Raštininkas Pranas Tulelkis

109 Bowen St, South Boston, Mass, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas, J

150 H Street South BoBton, Masa, 
Tvąrkdaris — Kazys Mikallonls,

906 E. Broadreay, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antrą nedėldienĮ kiekvieno mėnesio. 
‘ Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gta 

So. Boston’e, 1:30 vai. po pietus 
1 Ateidami susirinklman prašome at>l 

sivesti naujų narių prirašyti pritl 
' musų draugijos. ; 5 *

>-M V- ■ ’

M
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VYČIAI ŽAIS

Penktadienio vakare, rugpj. 2 
d., apie 7 vai. L. Vyčių Baseball 
jauktas žais su South Boston Town 
tį*ąm jauktu. Žaidimas įvyks Co- 
1 limbus parke (pamary) ant “dia- 
mond’o” kur yra suolai. Kadan
gi So. Boston Town Team yra 
tvirtas airių baseball jauktas, tai 
reikia tikėtis smarkios kovos nes 
mūsiškiai juk nenorės airiams pa
siduoti. . Todėl patartina ir lietu
viams vajkščiojakt. pamary nueiti 
pasižiūrėti šio žaidimo.

Sportininkas

' . ■ .. I ' - • ■

ATNAUJINS SOUTH 
STATION’Ą

Pereitą pirmadienį darbininkai 
pradėjo darbą South Station’e. 
Šią stotį nori sumoderninti.

Iripcr iti parapijos pikniką gerašir- 
:džiai žmonės gali ką nors aukoti 
per kunigų? arba per rengimo ko- 
■misijęs narius.

Atsimink kad šioji milžiniškoji 
parapija per vasaros sezoną, iš
ėmus.-vasarinės mokyklos užbaig- 
tuvių vakarą, teturi tik du pikni
ku visų prajppgii, kuomet ųiažptės 
o rga n izącd j . Įt tiri L-Mdčrt Ją yį rį ų 
pramogas nuolatos.

Pikniko ar vieno ar abiejų pasi
sekimas gali visos kolonijos vardą 
pakelti. Juk spauda laukia. Ne
snauskime, ramūs bostoniečiai?

Atminki kad šis pirmasis aprū
pi jos išvažiavimas yra ekstra, ge
riau sakant, liuosnorių. Privalėtų 
būti didžiausis pasirodymas Įdo
mume ir pelningume.

Atsiveškime visokias muzikas ir 
armonikas ir prašmatnybes. Pa
darykime liuosnorį-parapijos pik
niką atmintinu, blaiviu ir pinigiš- 
kiausiu.

Talkon! Talkon!
Kas jau nevažiuotų, tas lai at

vyks į antrą parapijos pikniką. 
Keistučio kempėj. O negalėdamas 
nei to padaryti te aukoja pinigais 
ir darbu.

Šis piknikas yra visos didžiulės 
parapijos: biznierių ir profesijona- 
lų, jaunimo ir senųjų. Kiekvienas 
garbės vertas liuosnorĮs fepristdęę 
kuomi nors prie štuiaryino hepa- 
prastų išvažiavimo pasekmių.

Pakelkime So. Bostono koloni
jos vardą į padanges, padarykime 
sė įsacijines pasekmes. Vyrai, mo- 
tČrv’š už So. Bostoną. Nėpasiduo- 
kime Chicagai?

Prieteliai senųjų kunigii ginkite 
grkžifti užtarnautą So. Bostono 
gąilpę. ..^Prieteliai naujųjų, kunigų 
ntivisi eikite talkon augštintf So. 
Bostoną.

Tegyvuoja So. Bostonas!
Cisi lygiai veikim kad S. B. 

motų. Šis piknikas tai savos 
sies parapijai vajnjt.-*

Važitfbk nrirt Fo^t'UHIs elcvat- 
ęįk fdbties V’ashln'gfoVi^yat ve Ntrr-' 
tvqodo link iki Beach -St., RoslmJ??’*’'*' 

MU. tM.4nt.iffr- - -
• 5 Paranlioitos *'• A* 722 nrarapųonaa TeL nrt>a 3^

400 AUTOMOBILISTŲ 
NUBAUSTA BOSTONE

Pereitą pirmadienį Massachu, 
setts valstijoj policija pradėjo 
kampaniją prieš automobilistus. 
Per porą dienų sustabdė apie 100,- 
000 automobilistų ir reikalavo pa
rodyti leidimus važiuoti. Iš sulai
kytų apie 400 autorriobilistų netu
rėjo su savim arba visai neturėjo 
leidimų. Buvo pašaukti teisman. 
Visi užsimokėjo nuo $5 iki 
bausmės.

Policija medžioklę tęsia, ir 
tomobilistai būkite pasirengę
džiotojairts parodyti reikalingus 
leidimus.

. I

$30

ain 
m c-

VIEŠAS PARDAVIMAS
RONBCRT — 7 ir 9 IVestminster 

Terrące Antras “mortgage" daro “fore- 
closure" pardavimą ant 6-šių Šeimynų 
cementinio namo suvisals įtaisymais. 
Bitinas “mortgage” apie $9,250 banke. 
Pardavimas bus August 5, 1929, ant 
11:00 ryte. Kreipkitės pas PAl’L RE
MEIKA- arba jo adv. A. O. ŠALNA. 
366 Broailuay, So. Boston. (R.-2)

BARGEkAS
Parsiduoda pigiai <lu 6 šeimynų na

mai. po nu m 521—ū23 E. Second St., 
So. Boston. 3 kambariai su gazu ir tt. 
Remia $2.50 į savaitę. Ineigų į metus 
$1560. Atestuoti ant $.'>,300l Kreipkitės 
F. A. NOYES, .Ir.. 722 AVasbington St. 
StOughton. Tel. 46o arini 321.

GERA8 ĮNEŠIMAS
3-jų šeimynų ‘ham’ns šaid Dttdlėy St. 

3 minutės nuo Wash. St., Roxl»ury. 
Tivyitkn kiinilmrių. Atestuota nnt $2,- 
300. • Ineiįęų pec melus $0X1. Pnrsi- 
dnrMirt nž U, A. .NOYfes -Rl.,
Stoughtoh. Mass. Tel? 400 Arba 321.

wQo<įo link iki Beach -Si

gy
vu-

ANT RENDOS
SO. BOSTONE—3 geri tik ką litai- 

syti kninbarinf. Rendn $2.30 j savaite. 
Kreipkitės 523 E. 2v<Ę8t.. MR. MORE

A. NOYES. jr„ 722 Kurti

ni !
lai ant 2-rn

inrftOA St.? Stonshhm.
RC^tBriLY—5 

n^ieel. Tąipk’l 
ilk? ui $1(190 X Krvipkitėi

25 Verhon failK ihulley
Wash. st., 

-------------- : (R.-2)

L. R. K. SALDŽIAUSIOS 
V. J. P AŠ ALPINS S 

VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St., So. Boston, Masa, 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — V. Tamolinnas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.’ " 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Mase 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass,. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas, ' ;
141 Bovven St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOf 
PO GLOBA MOTINOS SVft /' 

VALDYBA

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
625 E. 8th St., S. Bostonį Masa« 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^
11 Monks St., S. Boston, Mase. 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, MaMs 
Telephorie South Boston 3422-R, '<3

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienĮf
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. ’ 

Iždininkė — Ona StaniuliutA : ' -jį

105 W. 6th St., S. Boston, HLtss.. -i 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdieiįį ' -ž ‘

1512 Columbia Rd., So. Boėtofe .aj 
Draugija savo susirinkimus teikt « 

kas antrą utammką kiekviena Js 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p»> '

V v •   x _ •_ < ♦ .'sMbažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tės pas protokolų raštininkf 
laišku ar telefonu. •*

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-Joiy M 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Grubinska% * .SS 
24 Prescott St, Readvllie, M*M*-

Vice-Pirmininkas — J. MarkellonM^ 
140 Bowen St, So, Boston, Mass,

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Maafc 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Maav 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, MaML 

Maršalka — J. Zai«s,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mm*.

Draugija laiko susirinkimus kas -^S
rų nedėldlenį kiekvieno mėnesio, Jįį “ 
num. 492 E. Seventh St, parapine •--« 
salėj, Tth St, South Boston, ĮflMfc' \ J

ŠVENTO PETRO IR PQVX&4 
DR-JOS VALDYBA

— ■ 
Plfmloinkas — Antanas Navikas. S

702 E. Fifth St, So. Boston, MsA* 
Vice-Pirmininkas—Joosas JSLŠsiiny -fa

92 Sawyer Avė., Dorchester, Msssi^ 
Prot Raitininkas — Albinas NSvtS^k

948 E. Broadway, So. Boston, MjĮj» 
Fin. Raštininkas — Jnosas GumlIMK

27 Tampa St. Mattapan. Mass, ‘ k 
Iidininkas — Vincas Kaftifas, '

67 G Street South BdStou, ĮKMK 
Tvarkdarys — Kastmieras AmbroniML ■

492 R Seventh St, So. BostOO. ĮftĮĮfc t; 
Draugijos raairinkltnal būna kas fK A

mų nedėldienĮ klekrieno n>mW l <• 
vai. po pietų, parapijos saWL M •
E. Seventh Su So. Boston, mum, Kj



mus nuo panašių.

TURKIJOS MOTERYS 
PAJAUNĖJO

t Kaip jau rašėme, Turki- 
jos prezidentas Kemal-Paša, 
įvesdamas savo krašte loty
nišką abėcėlę vieton arabiš

kos, išleido įsakymą, kad vi- 
Mu vyrai ir moterys iki 42 

tų . amžiaus lankytų nio- 
yklas ir išmoktų lotyniškas 
ides. Pasirodė, kad daug 

urkū tvčiomis skelbiasi se- 
iais, kad tik nereiktų 

ankyti mokyklas. Tuo tar- 
moterys, labai gausingai 

ko mokyklas, nes nė vie-

T. S. sesijoje Briandą norė
jo nupiešti iš eilės 30-tas 
dailininkas, jis išvestas iš 
kantrybės sušuko:

— Duok Tamsta ramybę, 
gana tų piešinių!

— Kodėl ? — paklausė nu- 
igandusiu balsu dailininkas.

mokytojų niokslo ir tų ne
laimių, kurių susilauktume 
sugriovę nusistovėjusiu tvar
ką. “F. P.”
VILHELMAS TEBĖRA TURTIN

GIAUSIAS VOKIETYS

• • • 
joj, J° 
skaitliavimų, siekia 430 mi
lijonų maiįįų. Taigi, Vil
helmo turtai po karo ne tik

•ep-':- *

kad nesumažėjo, bet dar žy- ’ *miai padidėjo. Sekančias 
vietas turtingumo atžvilgiu 
užima pramonininko Kyup- 
po Įpėdiniai, Stinnes ir kiti.

“M. R.”

r

I

Į

1

jjjĮfr nenol*i viešai pęisipa- 
hti sena; kiekviena nori 

jaunesnė, negu 42

— Matai Tamsta — atsa
kė švelniau TJriandas. Bu
vau tris kart susižiedavęs ir 
jau turėjau vesti, lx't po 
kiekvieno susižiedavimo pa
sirodžius laikraščiuose ma
no karikatūrai. visuomet 
gaudavau arbūzu, ir todėl Ii- 
kau nevedęs.

me-

KODEL BRIANDAS 
NEVEDĘS?

; J^Gal ne visiems žinoma, 
Kad kaip dabartinis Prancū
zijos prezidentas Doumer- 
gue, taip ir prancūzu užsie 
nių ministeris Ariat ides 
Briandas yra seni kavalie
riai. Visi laužo galvas, ko-

• dėl tie ponai, užimą taip 
aukštas vietas nesiveda, kai 
tuo tarpu tiek daug 
gražių moterų. Ir tik 
nai Briandas pasisako 
jis iki šiol nevedęs.

Per Tautų Sąjungos 
džius Ženevoje, kaip papig
tai, daugelis dailininkų mėg
sta piešti ten susivažiavu- 
sius aukso dievaičius. La
biausiai dailininkai piešia 
Briandą. Kai paskutinėje

U
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TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SH ALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CORNELI, UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostor 
Rezidencija

805 Harvard St.. Cambridge, Mass. 
Tel. University 1463—J.

S Liberty 7296. g

į GEORGE H. SHIELDS į
I ADVOKATAS I

r. ' 
V

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
balandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

APLEISTI VAIKAI

Pasaulyje kiekvienas 
vis gema, auga ir miršta, už
leisdamas vietą Įpėdiniui, ku
ris taipogi atgyvenęs savo 
amžių užh is vietą naujam Į- 
pėdiniui.

»

Žmonijos palaikymui kri
kščionys yra Įvedę moterys
te. Prieš šia ištaiga labai 
šiaušiasi socijalistai. -Jie no
rėtų moterystę panaikinti ir 
vaikų auginimą liei auklėji
mą atiduoti valstybei. Taip 
buvo mėginta daryti vieno 
je senobinėje graiku valstv- 
bėje Suartoji'. Ką vieni šių 
dienu socialistai tik mano 
padaryti, tą Rusijos bolševi
kai. nuosekliausi socialistai, 
mėgina Įgyvendinti. Pasė
kos tokio mėginimo labai 
liūdnos. Dabar Rusijoje pri
skaito apie 50,000 apleisti) 
vaiki]. Taigi izį milijono mo
terų paliko 
pasišalino, 
si vaisi \ be.

(?’V

Prieš pasiiul i n Į karą tur
tingiausiu žmogum Vokieti
joje greta Kruppo, Meklen
burgo kunigaikščio. Bavari
jos karaliaus Liudvika ir ki
tų piniguočių buvo laikomas 
Vokietijos kaieris Vilhelmas 
II. Jo turtai tada siekė 314 
milijonų aukso markių su-, 
mos, iš kurios jis turėjo 24 
milijonus markių metinių 
pajamų.

Neseniai__ pasirodžiusios
knygos “Milijonierių met
raštis” autorius R. Martin. 
kuris atidžiai seka kapitalų- 
judėjimą Vokietijoj, tvirti
na. kad ir dabar turtingiau-! 
sias vokietvs j 
buvęs akieris Vilhelmas.!sudaro tik auksas ir brange- 

Nors p<> didžiojo karo 
Ip-hnui teko apleisti Vokie
tiją ir apsigyventi Glaudi-^“Jūsų Kilnioji Didybe.

savo vaikus ir 
Vaikais rūpina- 
bet visų ji ne

gali aprūpinti. Daugybe vai
kų gyvena visai palaidai ir 
paaugę valkiojas po visą 
Rusiją. Patys bolševikai ne
žino, kas su jais daryti, nes 
iš tų vaikų tarpo dauiriausia 
visokiu prasižengėlių. Dieve

<

I

L, '

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396

F. IR k/kALINAUSKAI
KAMPAS BROAD5VAY TR E ST. 

SO. BOSTON. MASS.
fAptiekoriaus Šidlausko mmr;

Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1SS2

KAZYS .T. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Exchan.se Blds. 
Res.: 33 Ro«emont St.. Dorchester 

Tel. Tai bot 2S78
Ofisas attlaras : 9 A. M. iki 9 P. M.

r
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XI METAI

|U PĮlii

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

9*

XI METAI

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.”

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

i . ... —— - ■

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugpiūčio 4 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

TURTINGIAUSIAS INDIJOS 
KUNIGAIKŠTIS

» t ’ ‘N

Turtingiausias Indijos prin
cas yra Haidarababos Nica- 
rųas. Paskutiniu laiku jis už
simanė savo turtą, susidedan
tį iš 625,000 svanj aukso ir 
sidabro, pasidėti į Indijos 
baną, kad kapitalas neštų 
procentus. Tačiau tokią mil
žinišką aukso ir sidabro krū
vą labai sunku pergabenti. 
Ją gabens’'didelėmis dėžėmis 
ir po 30,000 svarų kasdien.

Visas jo turtas Įvertintas 4 
milijardų 225 milijonų litų

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpjūčio 2, 7 :30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles.

—‘r- \
LAWRENCE, MASS.

L. D. S. 70-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 11-tą d. Rug
pjūčio (Aug.), parapijos kamba
riuose, tuojaus po paskutinių-šv. 
mišių, tai yra viena savaite anks
čiau negu visada būdavo, nes 18 d. 
Rugpiūčio įvyks Palangoje L. D. 
S. N. A. Apskričio išvažiavimas. 
Todėl-kviečiame visus narius atsi
lankyti į šį susirinkimą, užsimokė
ti mėnesines ir galutinai užbaigti 
prisiruošimą prie Apskričio išva
žiavimo. Atminkite. '

Valdyba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos:

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:30 iki S 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldieniais, taip-gl seredomis noo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
D. S> 107 kuopos mėnesinisL.

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpjūčio 14 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinktu Rast.

DR.A.GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas 

33 Copeland St., Ųuincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo G iki S vak.

Telefonas: S. B. 4768

pasaulv tebėra -sumai. Apie 1 milijardą litų

Vii- nykūs, kurios guli jo lobyne. 
Jis pats liepia save vadinti

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.-
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugpiūčio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

DR. BALABAN:
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Juokeliai
PER TEISININKŲ EGZA

MINUS
“ Kalbėjome, kad mirus tėvui, 

globoja vaikus motina, .jeigu yra 
pilnametė. Pasakyk man ponas, 
jeigu numiršta motina, ar gali glo
boti vaikus močiutė (bobutė)’” 
klausia profesorius.

“Gali, ponas profesoriau,” atsa
ko studentas.

“Labai gerai. Bet kokia sąly
ga?”

“Bobutė... turi būti taip pat pil
nametė.” “’Š-nis”

NORI TĖVUI ĮTIKTI ,
“Tėte, nupirk man trimitą.” 

prašo šešių metų berniukas.
“Bet. mano vaikeli, trukdysi 

man dirbti.”
“Tai aš trimituosiu tik tuomet, 

kai tėtukas miegosi.’’ “š-nis”

NEĮSITIKINŲS
“Mykei!" šaukia bernas nupuo

lęs nu<> kopėčių.
“O kas tfii ?”
“Eikš, pažiūrėk, ar aš dar gy

vas.” “Š-nis”

MANDAGUS PRIMINIMAS
“Ponas ponas!” šaukia kelne

ris išeinančiam svečiui: “ponas už
miršai kažką."

“Ką ?’’ klausia svočias greit su
sti-iždam a s.

“ Duoti man “ant alaus."
“š-nis”

I
TeL S. B. 2805—R. 1

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

ISegzamlnuoju atlz, priskirto aki- t i 
olos, kreivas akis atitieslnu ir į J 
amblijoniškoae (aklose) akyse jo- ų 

į; grąžino šviesą tinkamo laiko. 5 J 
! J. L. Pašakarnis, 0. D. p

447 Broadway, So. Boston.

Vėlinosi. {Tyriausiai veikianti medi- 
kaliSki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistus nemj 
ir kroniškij ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPTA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iš ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

‘ ‘ SUMANI ’7 TARNAITĖ
Gydytojas; Turi vaiką kasdien 

maudyti, bet vanos vanduo negali 
būti perdaug karštas nei perdaug 
šaltas. lipk visada termometrą 
ir...

Tarnaitė: Kam, ponas daktare, 
termometras? Savaime aišku! Jei 
vaikas, įkišus jį vanon, bus raudo
nas, tai vanduo per karštas, o jei 
mėlynai išblyškęs, tai per šaltas.ik /

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušroą Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

DETR0IT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas- įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 18, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra .kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. * Valdyba

L.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nno 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po plot ir 
nuo 6 Iki I) vakaro, šventą dieną 

pagal susitarimą

/ “Š-nis” y

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė”, yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių paai- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai. liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
ri demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje. - 
“ŪKININKAS” išeina kas sa

vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo ; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.
“ŪKININKO” kaina 1929 me

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a 
merikoniskų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad
ministracijai, Gedimino g-vė 30 Nr. 

| Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo-giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

Vis; nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv’. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks .penktadieny, 
rugp. 2, 7 :30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rugp. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks rugp. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. LDS. 6«kp. rast

BALTIMORL, MD.
Rugpiūčio 11 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi- 
si. Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

vyks rugp. 11 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
L. D. S'. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny 
rugpiūčio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

VIZITĄ I NAMUS
\Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonnok. Idant tą paėią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395.

< \ • fi Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Df.M,327&*k
Valandos'. Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

LAIDOJIMUS
kūrinos paveda 
mano prlžfurėji- 
mni, visuomet 
bnna patenkinti 
ir sntanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Brkadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

H Tel. So. Boston 0506-W.' ]

į Lietuvys Dantistas i

A. L. KAPOČIUS
Į1 251 Broadway, South Boston f 
lį (“Keleivio” name)
B Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 5 
■ 5 nuo 1:30—6 ir nuo 6 :30—9 § 
U vakare. Seredomis nuo 9—12 j 
'į vai. dieną. Subatomis .nuo 9 į 
H iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 5 
į: iki 12 (pagal sutartį). j

i

E. V. WARABOW
(Wrnblianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503

MONTELLO OFFICE 
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nno 
9 iki S. nedėliomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tol. Hay- 
market 1436.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Btreet 

Cambridge, Mau.
Telephone University 8831-W

i

LietuvisOratorius

P. J. AKUNEVIČ1US
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Minia Šeimynos narini, likusiems 
nnšlntčlama arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. Ai 
laidotuves aprūpinu kerai ir ne
brangiai.

■
4

Tol. Tai bot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos

Nno 2—5, nuo 7—S po pietų
220 MTNOT ST., I*ORCHESTER

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANOMS TR • 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji telafncianslo patarnavi
mo Ir geriausio pirkiniu, kreipkitės 

peš mus.
332 W. RROADtVAY 

SOUTH BOSTON. .MASS.
f*

t .
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