
Dzimdzininkas Deportuotas

riebęs kirvį keturis kitus su kitais artistais praleisti

ilinių. Įsakė kempė apleisti.

MODA T. Čekoslovakija.— 
Byla prieš 19 čigonų, kurie 
buvo teisiami už apiplėšimus

“SOVIETŲ RESPUBLIKA” KALIFORNIJOS KEMPĖJ

Kun. Jul. Gedvilą, 65 m. 
iš Kraslavos. atvažiavęs į 
Kemerius sveikatos pataisy
ti. mirė.

LENKŲ MANIEVRAI
LIETUVOS PASIENY

PAKVAIŠĘS KIRVIU NUŽUDĖ 
KETURIS

PANAIKINTA VIZOS SU
ITALIJA

Nuo rugpjūčio 1 d. tarp 
Lietuvos ir Italijos panaiki
namos vizos.

SUDEGĖ 100 NAMŲ

Prie Sverdlovskio sudegė 
vienas darbininkų bažnyt- 
kiemis. Iš viso sunaikinta 
100 namų.

bet komunistai nepaklausė.
Vėliau buvo areštuoti. Taip- 

vyrą areštavo'gi rado nedoros literatūros 
ir priešvaldišku raštų.

I

| brinjr him in a winner.”

NAUJI DVARININKAI
SOVIETŲ RUSIJOJ

Sovietų spauda, praneša^ 
kad ap. teismo pirmininkas 
Krenienčiuge Tron išdavinė
jo savo tėvui didelius kre
ditus supirkinėti žeme iš 
mažažemių. Mažažemius gi 
Tron agitavęs rašytis i 
“komchozus” t.,v. i ‘‘komu-) • v 
nistinius ūkius.’’ Tron bu
vęs Įtakingas partijos narys.

nęn Aplink Pasaulį

EINA NUO 1915 METŲ

l \\

KAUNAS.
da Tautų Sąjungai dėl Le 
kų puolimo ir atentato 
prem. Voldemarą jau
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Lietuvos

■

NEW YORK, rugp. .8
Didžiulis vokiečių zėpelin» 
kuriuo pereitą sekma$į&Kj 

l’j apie TO vai. vakare atvyfcŠ3^ 
pasažierių iš Vokietjjos^^ 
atlėkė į 93 vai. 23 min.fJsSM 
dien, 12:40 vai. vidurnakty 

I vėl pakilo iš LakehursfjOĮlįM 
^jir išlėkė kelionėn aplink pž 

šaulį.
12 vai. vidudieny nuo 

vo “Roosevelt” Zepelinąm^ 
tė lekiant per Atlantiką.^l 
693 mailių nuo New Yorką 

(Oras kelionėje geras ir Zepft 
(linas lekia 100 mailių greitį 
mo i valanda.

..

Iš .Jung. Valst. ZepeliifU 
išvyko 62 asmenys įskaita*^ 
ir darbininkus: 22 pasaž 
riai ir 40 darbininkų.

Kaip jau buvo rašyta, j< 
pavyks, tai Zepelinas 
Lakehurst, N. J. apie rūgL' 
piūčio 29 d. aplėkęs aplink 
pasauli.

> \ ‘a -
.-.z-

Treniruosis su Jack Shai^Hti• v '?2jaRugpiučio 7 d.„ Bostonu 
ITerald praneša, kad Jobu) 
Buckley .Jack Sharkio 
nageris įsigijo kitą— lietuvį 
sunkaus svorio kumštinink^j 
Juozą Vincą. Vincą šiandienė 
atvvksta i Bostoną ir būsiąs^ 
.Jack Šarkio sparnng partrĮ?1 
nėr, t. y. pagelbės Šarkiilil 
treniruotis rengiantis ptie 
kumštynių už pasaulinį ęaraH 
pijonatą. Vinča esąs vyras,'? 
sveriąs apie 2(X) svari] ir-y£rŠ| 
6 pėdų aukščio ir esąs pafe j 
žymėjęs Lietuvoje kaipo 
ras atletas ir nors ligšiol nW^ 
žai kumščiavęsis, bet ir iš.to* 
parodęs puikų ir daug žadąpri 
tį progresą. Buckley Stt; 
Sharkio pagelba tikisi 
Vinčos padaryti žymij- SUlK| 
kaus svorio kumštininką bei* 
kandidatu i sunkaus svoTioj 
čampijonatą. Nors Vinča 
žodžio angliškai nemokę^ 
liet Jack Sharkis būsiąs janK 
perk alinto j u. *

UŽDARINĖJA MOKYKLAS 
LIETUVOJE

KAUNAS.—Švietimo Mi
nisterija šiomis dienomis už
darė keliolika vidurinių mo
kyklų ir atleido apie 80 mo
kytojų. Iš gimnazijų atlei
do 30 mokytojų, kurie netu- . 
rėjo cenzo. Sako, kad jie ga
lėsią gauti pradžios mokyk
lose vietas. Be to, apie 100 vi
durinių mokykh] ir gimnazi
jų mokytojų atleido dėl netu
rėjimo cenzo. Jie tik bus 
laisvai samdomi. Taipgi už
darė keletą ir pradinių mo
kyklų. Ši vyriausybės eko
nomija yra žalinga Lietuvos 
visuomenei. Nejaugi Lietu
voje perdaug mokyti] žmo
nių ?

PERKŪNĖLI8 UŽMUŠĖ ) 
AVIAT0RĮ ORE

San Bernardino, Kai., rug
pjūčio 5 d. — Kilus smar
kiai audrai Virgil Cline, a- 
viatorius, su orlaiviu dingo 
debesiuose ir po kiek laiko 
buvo sudraskytas orlaivis į 
šmotelius ir aviatorius už
muštas.

FAŠISTŲ PARTIJOJ 
ATSIRADĘ BRUDO

IŠ 14-TO MOTERŲ S-GOS 
SEIMO

šįmet inis M. S. Seimas įvykęs 
New Britain, Conn. visais atžvil
giais pavyko. Ir galima sakyti, 
kad buvo vienas rimčiausiu — pa- 
sekmingiausių.

^Sekantiems metams Centro Val- 
>tyha šiek tiek persikeitė būtent: 
Dv. vadas kun. J. Bakšys iš Hart
fordo (naujas), Pirm. T. B. Mažei- 
kięriė iš Worcester, Mass. (nauja), 
Vice-pirm. S. E. Sakalienė iš Chi- 
cagos (nauja), Rašt. M. Vaičiūnie
nė iš' Cicero, III. (senoji), Ižd. K. 
Kuperienė iš Springfield. III. (se
noji), Iždo globėjos M. Čižauskie- 
nė iš Clevelando ir V. Stepulionie- 
nė iš Detroit, (abi naujos), Orga
nizatorė Jaunamečių M. Čižauskie- 
nė.

Direktorės valstiją: New York 
ir New Jersey S. Subatienė, Mass. 
ir Maine M. Daugėlienė, III. R. Ma- 
ziliauskienė. Pa. Klimienė, Ohio 
O. Stepulionienė, Conn. V. Petrai- 
tienė. Michigan V. Stepulionienė.

Literatinė Komisija: O. Sidab
rienė iš AVorcesterio, E. Jurkevi
čienė iš Hartfordo, T. Klimienė iš 
Brooklyno, K. Dumblicnė iš Brook- 
lyno.

Finansų Komisija: R. Maziliaus- 
kienė, M. Gurinskaitė abi iš Chi- 
cagos. \

Federacijos Taryboje: S. Saka
lienė, M. Vaičiūnienė. M: Šertvitie 
nė.

Redaktorė: S. Sakalienė.
Sekantis M. Są-gos 15-tas seimas 

įvyks už dviejų metų Cleveland, 
Ohio prie 26 kp.

Į M. S. Garbės nares šis Seimas 
pakėlė p. Marioną Čižauskienę iš 
Clevelando.

Vėlesniomis Seimo žiniomis bus 
pasidalinta vėliau. ;

S.

ROMA. — Praneša, kad I- 
talijos diktatorius Mussolini 
įsakęs sušaukti Aukščiausio
sios Fašistų Tarybos suva
žiavimų rugp. 30 d.

Sako, kad partijoj reika
lingas apsivalymas nuo ne
pageidaujamų elementų. Ka
da bus galas 1 Fašistai ir ko
munistai niekuo nesiskiria. 
Vieni ir kiti po du kartu i 
metus valosi nuo brudo ir vis 
jo daugiau pas juos atsiran
da. Ar nereikėtų viršūnes 
apvalyti.

Liepos 15 d. vakare į vie
ną kaimą netoli nuo Lietu
vos sienos (Uten. apskr.) at
vyko lenkų ulonų pulko es
kadronas. TąA pačią dieną į 
kitus kaimus atvyko 22 len
kų pulkas. Lenki] kariuo
menė atvyksta inanievrams. 
Lenkai atsivežė daug agita
cinės literatūros prieš Lietu
vos vyriausybę. Sąryšy su 
lenkų kariuomenės inaniev- 
rais lenkų pusėje uždrausti : 
lauko darbai nuo 4 v. ryto 
iki

SOVIETU LAKŪNAI KELIO
NĖJE Į NEW YORKį

MASKVA, rugp. 8 d.— 
Trečiadieny, 8:50 vai. vaka
re, dienos šviesos taupymo 
laiku, Sovietų Rusijos ketu
ri lakūnai orlaiviu “Sovietų 
Žemė*’ išlėkė kelionėn į New 

, Yorką.
Lėksiu per Sibelijų ir A- 

laską. Sustosią Seattle ir 
San Francisco. Iš San Fran- 
eisco lėks į New Yorką.

ANGLIJOS DARBO 
PROBLEMA

į į i- S

ii ■ • 1
f 1

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO * DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Spartanburg, N. C.—Bcll 
Milling Co. ofiso darbinin
kas staiga pakvaišo ir pa- g 

darbininkus nužudė, o vieną 
pavojingai sužeidė.

Šiomis dienomis deportuo
tas iš Jung. Valst. už krimi
nali prasikaltimą art. Vana
gaičio grupės dzimdzininkas 
poetas Akiras-Biržys. Jis 
buvo nuvykęs į Sodus, Mieli.

Pereitą savaitę pusė mili
jono darbininkų Anglijoj 
išėjo į streiką. Jie atsisakė 
priimti 12^% nukapotas 
algas. Kito išėjimo nebuvo 
kaip paskelbti streiką. Da
bar 1500 audenyčių stovi už
daryta. Jau ir taip, be strei
ko, apie milijonas darbinin
kų buvo be darbo. Bedar- 
biaujančių gyvenimas nepa
vydėtinas. Tūkstančiai ba
dauja. Vvriausybė, šį taip 
painų bedarbės klausimą, 
bando išrišti ragindantą dar
bininkus važiuoti į kitas An
glijos provincijas, bet dar
bininkai nenori važiuoti. Ką 
ras kitose provincijose? Nie
ko geresnio. Darbininkai 
gerai ir daro, kad nevažiuo
ja didinti skurdą kur kitur. 
Vyriausybė turėti] imtis ra
dikalių priemonių pakeisti 
industrijos sistemą. Pakei
tus sistemą kooperatvviais
pagrindais bedarbės klausi-, tai aprėdyti ir neturėjo pata- 
mas savaimi išsiris.

atostogas.
Buvęs gerai išsigėręs ir 

pradėjęs nepadoriai elgtis. 
Amerikiečiai jį pagavę gerai 
apmušė, bet jam pavyko iš ji] 
rankų pasprukti. Jie pašau
kė policiją ir jis buvo areš
tuotas. Teisėjas reikalavo 
$10,000 kaucijos.1 Lietuvos 
atstovybė "VVashingtone į šį 
nemalonų reikalą įsimaišė ir 
jai pavyko Akirą-Biržį iš
sukti nuo Amerikos teismo.

Immigracijos departmen- 
tas visą reikalą paėmė į savo 
rankas ir jį deportavo į Lie
tuvą. kaip sako, su ta sąlyga, 
kad jis bus teisiamas už šį 
prasikaltimą Lietuvos krimi 
naliame teisme.

Akiras-Biržys buvo pasi
skelbęs visur kaipo Lietuvos 
keliauninkas aplink pasaulį. 
Jis kai-kur ir pasipinigavo. 
Tikslo neatsiekė. Be laiko 

20 žmonių žuvo, buvo grąžintas į tėvynę.

LIETUVIU DAINOS PER 
RADIO

šeštadieny, rugpjūčio 10 d. 
nuo 8:15 iki 8:45 vai. vakare 
Eastern Standai’d time, arba 
9:15 iki 9:45 Daylight Sav- 
ing time, Kingstono Šv. Ma
rijos lietuvių parapijos cho
ras dainuos per radio iš sto
ties W. P. G., Atlantie Citv. 
N. J.

Apie tai plačiau buvo ra
šyta pereitame numeri*. Kas 
turite radio pasukite pasi
klausyti gražiui lietuviškų 
dainelių.

••

NEW YORK, rugp. 8. — 
Jack Sharkey ir Tommy 
Loughran jau pasirašė su
tartį kumščiuotis iš 15 roun- 
dij po direktyva Madison 
Square Garden korporacijos, 
Yankee Stadiuni. Ne\v York, 'BOLŠEVIKŲ NORAI—SMAUGTI 
rugsėjo 26 d.

Korporacijos pirmininkas 
Carey padavė 
Atletų komisijai prašymą 
skelbti Sharkey ir Loughran 
kumštynes kaipo už sunkio- 
jo-svorio čampionato titulą 
pasauly.

Pirmiau buvo paskelbta, 
kad mūši] tautietis Sharkey 
ttirės kumščiuotis su ilvieič 
kumštininkais Charles ir 
Sehmelingu, nes taip esą bu
vę susitarę.

Sako, kad Atletų komisi
ja nusistatė Schruelingo ne
leisti kumščiuotis,, kol jis ne
pripažins Biulowo savo ma 
nadžeriu ir kol neišpiklvs sa
vo pareigi], einant Biulo\vo 
su Fugazy pasirašvta sutar 
tinti.

Kaip žinoma Sehmeling 
buvęs pasirašęs kumščiuotis 
su anglu Scott ir vėliau atsi
sakė.

Jack Dempsey irgi nori 
pasigauti mūsų ShaT-key ir 
su juo padaryti sutartį kum- fr žmogžudvstę, pasibaigė lie- 
ščiuotis Meksikoj. Į pos 24 dieną. Byla tęsėsi du

mėnesiu. Prisiekusiųjų teis
mas paskelbė sprendimą. Iš 
19 kaltinamųjų tapo 5 ištei
sinti. Vyriausi veikėjai Ko- 
loman Žano, Wulgo, Alek- 
snnder Pilte ir Paul Kybar 
tapo ligi gyvos galvos sun-' 
kinjii darbi] kalėjime nuteis
ti. Kiti dalyviai, jų tarpi* 2 
moterys, tapo nuo 3-15 metų 
sunkiųjų darbi] kalėjimo nu- 
teisti.

ŽMONES

Bolševikų valdomoj Uk- 
Nc\v Yorko rainos dalyj valdžia paskel

bė įsakymą, kad duona iš ū- 
kininkų vėl bus rekvizuoja
ma. Jei ūkininkai stengsis 
paslėpti ar neduoti duonos, 
tai tie bus baudžiami 5 kar
tus tiek, kiek kaštuotu rek
vizuota duona.

POTVYNIAI MAŽOJE
AZIJOJE

K o n stan tinopol is. Pot vy- 
niai Mažojoj Aijoj katastro- 
f ingai plečiasi. Daugiais 
kaimų visiškai dingo. Dau
giau kaip 1,000 žmonių pri
gėrė.

ŽMOGĖDŲ ČIGONŲ BYLA 
JAU PASIBAIGĖ

San Bernardino, Kai., rug
pjūčio 4 d. — Šešias mote
rys ir vieną 
kurį surado komunistui kem-
|x"je San Bernardino kal
nuose.

Policija padarius kratą 
rado apie 40 vaikų, abiejų 
lvčiu, nuo 6 iki 18 metu am- » <7 *

žiaus, auklėjamų kaip So
vietų Rusijoj, neprisilaikant 
jokių doros taisyklių nė įs
tatymų. Vaikai buvo pras-

i
Ne\v Yorko Atletų komisi

ja rekomenduoja pirmiausia 
statyti Sharkey su Lough
ran. Kumštininkų manadže- 
riai Buckley ir Smith pa
klausi komisijos patarimo ir 
sutarti pasirašė.

Fugazy irgi norėjo pasi
gauti Sharkey, bęt jis pareiš
kė nenorįs mainyti promoto
rių.

Carev mano, kad Sharkey 
ir Loughran sutrauks dau
giausia publikos, ir kad bū
sią įdomiausios kumštynės 
kokios kada nors yra buvę.

Sako, kad Sharkey ir 
Loughran yra geriausi sun
kiojo svorio kumštininkai.

Sportininkas Niek Flatley 
rašo:

“Sharkey will have a 15-pound 
edge on his rival. And that should 
mean the decision in the coursc 
of a fast, hard fight.

“Loughran is one of the clcvcr-
est champions in the gailio. Hc is left as good as the light hcavv 
a defensive ivojider. He has w<m ehamp’s, and he’s a hsrder hitter. 
most of his fights by letting the. And that estra poundage should 

|other fel)ow try and miss.
z

“Sharkey has cleveraess of his 
o\vn, hmvever. He’s much smart- 
<r than a lot of the boys think. 
He’s a good enough boxer to coast 
along when hc knovrs hc has the 
edg<*. IIo did an artistic job that. 
way with Stribling down in Miami. 
Hc lošt a decision to Risko by fol- 
lovving Ihat program, and was 
handed a draw with HeeneV. Būt 
he didn’t ha ve the best of the de- 
cisioning in either rase.

“Jack isn’t gųing to be any soft
target for Loughran. Ile has a^failtų Sąjungoj ir nUSllg 

Lenkijos vyriausybei' p* 
aiškinti. Lenkai dėl skund 
lal>ai pyksta ir nervuojaaii
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KARO LAUKO TEISMAS NU- 
į TEISĖ DAR DEŠIMTS 
/ V- STUDENTŲ

gaunas, s. m. liepos mėn. 
J ir 12 d. karo lauko teis- įftas nagrinėjo bylas 10 as- nų, baltintų trž priešvals- onį veikimą ir turėjusių 

iū su gegužės mėn. 6 d.
atentato dalyviais.Visi pripažinti kalti tuo, 
kad prisidengdami “aušri- 
hinkų,” “žiežirbininku” ir “žąizdrininkų ’ ’ organizaci- s, tuo pačiu metu pri- >ė visai kitoms slaptoms lizacijoms ir rengėsi luotu sukilimu ir tero- ūais aktais nuversti e-Bamąją Lietuvos valdžią. ĮTuo tikslu minėtų organiza- 

JŠjiĮ nariai įvairiose vietose 
.darė slaptus susirinkimus, vieni tų narių platino prieš- Talstybinę literatūrą, laikė rvšius su•» a- —iiti ruošė sukilimo planus :ir sudarė iš kai kurių savo narių tarpo teroristų grupes.
/ Kaltinamieji nubausti: Norkus J. 15 met. sunk, dar- 
ĮjųJfąlėjimo, Jakubėnas K.

■ ~ < ——*— 10 met. sunk, dal bų kalė- jime, Natkevičius K. ir Klišis J. po 6 metus, Strimaitis M. ir Čereška L. po 4 įnertus, Tjaskauskas A. 3 metus grasos kalėjimo. Kriščiūnas2 metus gr. k., Žvironas 
j Ų inetus p. k. ir Marčiu- litūiisM. 6 men. papr. k.

TeC&xIar 0341—0214

1RANK GALLAGHER •

plėčkaitininkais,

| GRABORIUS
m 10750 West Jefferson Avenue 
II < River Rouge, Mich..

'|į Persikėle i nauji} vietą. Viekas šy
li kin- Vienas ii geriausių visoj Mich- 

M . igan valstijoj.
yFRĄNK GALLAGHER—Manageris 
B STSPHEN J. ROKAS—Asistentas 

------------ -

Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso- 

" kiems reikalams.
eęj NORTH MAIN STREET 

*- Brockton, Mass. 
Į-OFISO valandos

' nuo 9 iki S kasdien. '•t • _
, 
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STATYS NAUJĄ FABRIKĄGeležiai ir špižui apdirbti fabrikas būsiąs pastatytas Mažeikiuos. Fabriką rengiasi statyti švedų firmos.
PROF. JABLONSKIS
> PALANGOJLiepos 7 d. Klaipėdon iš Kauno atvyko prof. Jablonskis, savo žmonos ir karo ligoninės gailestingos seselės lydimas. Stoty prof.

IJablonskį sutiko p. Mašiotienė, pasienio policijos vadas p. Šneideraitis, pulko vvr. gydytojas dr. Kenska- vičius ir kiti. Pulko, sanitarijos puskarininkai ant rankų iškėlė prof. Jablonskį iš vagono ir asodino jį automobiliu, kuriuo jis tuoj išvyko į Palangą. Palangoj prof. 
Jablonskis išbus ilgesnį laiką.

SPIRAKIUOSE Panevė
žio apskr., Pievėnuose Ma
žeikiu. Butkiškėje Kauno, 
Kučiūnuose Seinų ir Paber
žėje Kėdainių atidarvtos 
pašto agentūros.

Šiaurinėje Lietuvoje pa
sėliai šiemet dar dabar atro
do geri. Suvalkijoj žiem
kenčiai geri. Vasarojus dėl 
stokos lietaus atrodė blogas, 
tačiau dabar užlijus taisosi.

f pirkti žemės
Kaunas. — VyrtŽhū lir. paskelbta, kad papildomas žemės reformos įstatymo 63 § taip: Ministerių kabinetui leidus, svetimšaliai gali pirkti žemės miestų srityje. t —

r
-r - •• •-/Į Kauną atvyko iš ATas- kvos artistas Andrius Oleka, kuris, kaip žinoma, pakviestas į mūsų dramos režisierius.

LENKŲ KAREIVIAI PLEČKAI-
TININKAIIš Utenos apskrities pranešama, kad šeštadienį apie

s,” dabar jun- piemriės, kurių — 105 garinės ir 145 rankinės. Šiais metais atidaroma uau? jų pieninių — apie 12 garinių ir apie 10 rankinių. Be pieninių yėikia įr nugriebimo punktai. Iki šiol jų bu
vo 172. Jų skaičių manomu padidinti įsteigus dar apie 100 naujų punktų.

— - - — ‘

BLOGAI BĖ KONKĖS
t • . - ' , ’
* l t 1 * * ,

Kaunas.—Kas rytas Kauno gatvėse galima matyti šitokį vaizdą. Įvairiausio amžiaus ir socialinės padėties piliečiai eina pėsčiomis į stotį apsikorę lyg kupranu-

UŽDARYTA STUDENTŲ 
VALGYKLAKatiiio m. ir apskr, komendanto nutarimu studentų* -J susišelpiiho' draugijos valgykla, Laišvėš Alėjoj 34 Nr. kaipo žalinga visuomenei tvarkai įstaiga uždaryta visam karo stovio laikui.KARŪNAS. — Dr. Ambrazaitis, neseniai paliuosuotas iš Varnių, jau pradėjo redaguoti “Lietuvos Darbininką,” “ Darbo Fede raci j os laikraštį.

16 vai. anoj pusėj adminis- ganai valizemis ir kitokiu.
tracinės linijos Švenčionių 
kryptim išvyko būrys iš 40 
jaunų civiliai apsivilkusių 
asmenų, ginkluotų franiūzų 
karabinais ir rankinėmis ir 
šampalinėmis granatomis. 
Pakeliui jie pas piliečius tei
ravosi kur stovi mūsų'pasie
nio polidija, kur iškirsti miš
kai. Iš jų tik 4 kalbėjo lie
tuviškai. Esamomis žiniomis 
tai yra lenkų kariuomenės 
dalis, veikianti, kaip plečki- 
tininkai.

P. LIANDSBERGIS PALEISTAS 
IŠ LIETUVOS BANKO

Buvęs Lietuvos Banko vyr., 
buhalteris p. Liandsbergis 
šiomis dienomis iš Lietuvos 
Banko tarnybos yra paleis- 
tas ir i banką daugiau nebe
grįš.

DIDELIS GAISRAS RAMY
GALOJ

Liepos 21 d. 13 vai. Ramy
galos miestely kilo didėlis 
gaisras. Sudegė 23 gyvena
mieji namai, žydų sinagoga 
ir keletas negyvenamų trobe
lių. Nuostolių apie 300,000 
litų, apdraustų trobesių buvo 
nedaug.

Gaisro metu miestely pra
sidėjo panika. Iš išgąsčio mi
rė 60 metų senė Chaja Kaga- 
nienė. 2 asmenims apdegė 
rankos, vienas šaulys sužei
dė ranką.

Iš Panevėžio buvo atvy
kę Ramvgalon gaisrininkai. 
Gaisro priežastis dar neaiš
ki. spėjama, kad tai buvo ne7 
atsargumas.

r
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užmušė pilieti 
kuris tuo laiku

Taip

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Šeštoką i (Mari ja mpolės 
apskr'.). — Liepos 4 dieną 
19 vai. 30 m. čia kilo labai 
smarki audra su perkūnija. 
Perkūnas 
Laikauską.
ėjo plentu per stotį, 
pat įtrenkė į pil. Vinikaičio» 
kluoną, kur tuojau kilo gais
ras. Atbėgę iŠ stoties ug
niagesiai ir apylinkės žmo
nės užgesino pusiau apde
gusį kluoną.

GIMINES IR PAŽYSTAMI** Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- * lys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

/ VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir ’ į visą papasakos.' “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
-los lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- ^Įttas Moterį] Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- 2 / tbaliais moterį] klausimais, sale žinių iš viso pa- ęBaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 

*>^tiai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- į; Vilių ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
* ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais liais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)flį____ toks, kad po metų galima pasidaryti daili Įmyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau Igfr “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvoh. Užsakymus siųskite šiuo adresu: j

‘ “MOTERŲ DIEVĄ"
\e^922 W. 24 Street, Chicago, IU.

B’

54 METŲ AMŽIAUS, JAUČIASI 
KAIP 25 METŲ JAUNUOLIS

AV.Z J. Hnpppr. Luml>erton, N. 
išdirbinėtojams Nuga-Tone se- 
“Aš dar niekuomet nebuvau

I’-nas
C., rašo 
karnai: 
vartojęs gyduolių, kurios suteiktų taip 
greit stiprumų ir pagelbą. kaip Nuga- 
Tone. Aš esu 54 metų amžiaus ir var
tojau Nuga-Tone tik per 20 dienų, ir 
jaučiu taip jaunas, kaip 25 metų. Aš 
patariau ir savo draugams vartoti jas."

Tai yra įtikinantis įrodymas, kad 
Nuga-Tone yra geros gyduolės. Virš 
milionas žmonių vartoja jas su puikio
mis pasekmėmis. Jus surasite, kad 
Nuga-Tone yra geros nuo prasto ape
tito. vidurių nevirškinimo, gasų vidu
riuose, raugėjimo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trobelių, silpnų nervų, nusilpu
sių svarbesnių organų, galvos skaudė
jimo, svaigulio, reumatiškų skausmų, 
chroniško užkietėjimo, prasto miego, 
praradimo svorfr* ir jėgų ir panašių 
trobelių. Pabandykit butelį šiandien ir 
pastebėkit puikias pasekmes, kurios 
tuoj paseks. Jus galit gauti Nuga-Tone 
kur gyduolės yra parduodamos. Jei 
jūsų vertelga neturi jų, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jums iš olselio vais
tinės.

bagažu. Na ir ką bepadarysi. Konkės nėra. Automobilis ar vežikas samdytis brangu, į autobusą su didesne va- liže nepakliūsi.
KOKS NUMATOMAS DERLIUS 

KUPIŠKIO APYLINKĖJ?

Iš pat pavasario manyta, 
kad šie metai galės būti dar 
blogesni negu praėjusieji, 
nes senu žmonių patyrimais, 
“jei nesą doro pavasario, tai 
negali būti ir metai geri.” 
Pavasaris kaip tik ir gązdi- 
no. 'Bet vėliaus orai sušilo, 
pradėjo viskas žaliuoti, pa
vasarį ir vasarą lietaus buvo 
užtektinai, bet derlių rodo 
nepergeriausią. Rugiai vi
dutiniai, žemesnėse vietose 
vasarojus visai menkas ir 
vietomis ruduoja, aukštes
nėse ir kur sėtas su minera
linėmis trąšomis, visai ge
ras. be trąšų. — pusėtinas. 
Pievos beveik visoj mūsų a- 
peliukėj n eželę. Ūkininkai 
kalba, kad tai pareiną nuo 
šlapių metų.

TIES TOLIAU PLENTĄ

Palanga. — Jau yra nu
tarta plentų valdybos tiesti 
Palangos plentą dar vieną 
kilometrą.

Dabar plento galas baigė- 
į’si blogiausioje vietoje,. kur 

rudeni niekaip išvažiuoti. 
Žmonės tuo labai džiaugia
si.
kai 
kas

Džiaugiasi ir darbiniu-
— bus darbo. Ties kol 
1 kini.

randasi
Birutės 

apie 130 
dalis j u 
iš Klai-

SKAUTŲ STOVYKLA

Dabar Palangoj 
skautų stovykla, 
miške, kur gyvena 
skautų. Didžioji 
yra iš Šiaulių, kiti
pėdos, Telšių, Kauno ir ki
tų vietų.

Kuri laiką pas juos gyve
no Liepojos Skautai, bet 
prieš savaitę jie išvyko na
mo.

-L

^Kariuomenes teismo, išw- kusios sesijos į Šiaulius, nuteisti komunistai: Sangaila ir Bendorius po 12 m. sunk, darbų kalėjimo, Masa Šapv- ro — 8 met., Markelevičiųs ir Šapaitė — po 2 metu.
SKAUTŲ STOVYKLA 

PANEMUNĖJ

Vasara — skaitvbės idėjų 
gaivintoja. Kas vasarą viso 
pasaulio skautai palieka 
tvankius miestų namus, dul
kėtas gatves ir, nelyginant 
kareiviai, skuba į stovyklas. 
Šiuo metu milžiniška tarp
tautinė' skautų stovykla yra 
Anglijoj. Joje dalyvauja iš 
42 kraštų 50 tūkstančių skau
tų su skautų Įkūrėju genJ 
Boden Patvels priešakyje. 
Ten susirinkusi 1/40 dalis vi
sų pasaulio skautui.

Mūsų skautai šiemet, kaip 
ir kasmet, didžiausią stovyk
lą yra suruošę Panemunės 
miške, prie Kauno. Joje da
lyvauja keli šimtai skautų 
su savo vadais priešakyje. 
Čia tikras stovyklos vaizdas. 
Palapinės, sanitarinės dalys, 
virtuvės ir tt. Ypač gražus 
įspūdis susidaro, kuomet va
kare skautai sukuria laužus 
ir pramogauja. Kauniečiams 
stovykla yra sžvo lūšies pra
moga ir retas kurių, būda
mas Panemunės miške, neuž
suka į stovyklą, pasigerėti ta 
stipria mūsų jaunimo dvasia 
ir ją kuriančiais auklėjimo 
metodais.

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Kataliku Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

iii

M TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJy 
MALDAKNYGIO

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_________ ' $175
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_______ _____ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais virželiai.g......... , , $1 75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.__________ _$1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais ----- 1---------------------------- ------------ .50

$
• ■

• 8oBa‘

Visus užsakymus siuskite sekančiu adifenh*.■* ’
“DARBININKO” ADMINISTRAGiJa'

366 West Broadway

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel__30c.

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

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

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzai>3 Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila ________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką 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 Skąitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vaįirius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
~ ________ L...65c.

aprašymas apie
Parašė P. aždeikis...

Gerumas
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.

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

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

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

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa—5Qe

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

Moterystė 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 Gėlelė. Vertė Juozas Stan- 

4 kevičius _______=__________ 35e.
Patrimpo Laiškai. — Išleido

Kun. A. Miliukas _________ 60c.
Gyvenimas Sv. Stanislovo

Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis__________________ 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais___ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Saurusaitis _______ 25c.
Knygelė — su pa- 
--------------------------- 30c.

MŪSĮJ LAIKRAŠTIS” 
tai nustojai daug malonių valan
dą.

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

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

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

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.”

_____________________

dužiausia 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 nei 

ja visoms mokykloms' Joje rasi 
*- « pasakėių, ’

pų in«ačr 
‘Žvaigldufi

<

Tuo padarysi- 

žvaigždutė” yra viena iš įdo- 

švietimo Ministerija prenumeruo- 

te dau 
t skaityn 

tnėlių.‘~ 
mflnuo ir met-afaa' tew 
3 Ht. Lietuvoje 

nas, Liaudį
i žd a t 8s ” Administracija.

tairių pasi- 
Mhikų kuri, 

išeina

iflri.
v . “U-
naudiea NarKai, “Ž vai g-

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dienu—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.
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj___________ 2--------------- 15c.

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

Laimė — (poema). Parašė
Vaitkus--------------- --------------- 50c.

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
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
gys —

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

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

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Btlčys_________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. JurguČio __________10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ____________'______ 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15e.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to 
kščionybės. I 
išguldė P. B.

25c.
Su-

ežio kri-
I kalbon

_25c.

Kun. P.
Vaiką

veikslais
Mano 

Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________________25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune_____________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ 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________________________ 40e.

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ________________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
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
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c.

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ----------------------- 1—25c.

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c< 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis_______ 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Va'icekauskas_ lOo

IŽydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas --------------r-.-------------- 30c

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

Patricija,
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
atėjimas ir gvvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiolv—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________65c.

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

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsimc 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 (ccluloidos vir
šeliais) ________________ $1.00

Patyrimai Didžiojoj

10c
arba nežinomoji
4 aktų drama. 
Tarvydas-------- 10c.
Apsireiškimai —

‘DARBININKASH
<

366 Broadwayę So. Boston, Mass.
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VARG0N1NKU SEIMAS

susilaikoKELIAUK Į LIETUVA PER

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS Balsas Iš Lietuvosvi-

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

\

Bei visu informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA

NEW YORK, N. Y. M

Zi

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

užmegstu
ir kitus

ad- 
So.

•DIENAS ANT OKEANO

->------------------- —--------- -—-------------------------------------------------------------------------------------------—

X SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS

IŠ NEW YORK’O
................ Rugpiūčio-August 10

...................Rugpiūčio-August 31
...................Rugsėjo-September 7
...................Rugsėjo-September 17

‘ESTONIA” 
‘LITUANIA’’ 
“POLONIA” 
“ESTONIA”

Sekretorijatas
Brooklyn, N. Y.
180 Hale Avenue, M. A. NORKŪNAS

P. O. Box 91, Lawrence,

iK. K. U.

Dešimts yra įsakymų, ku-jko' nebijo, apari vieno Die- 
riuos Dievas yra davęs žy- vo. Jai hera ••sunkenybių, 
daros ant Sinai kalno. Nors'jos didžiausia nelaimė — į- 
tas įvyko Sename Įstatyme, įžeisti Dievą, 
bet tie įsakymai tokie svar
būs, kad tinka visiems žmo
nėms ir visiems amžiams. 
Jie sudaro svarbiausius do
ros principus, taigi juos už
laikydamas žmogus yra to
bulas. Bet iš tų įsakymų 
svarbiausiu yra du: Mylėsi 
Dievą visa širdimi, visa sie
la ir visomis savo iėgomis, 
o savo artimą kaisto patsai 
savę. Tuose įsakymuose yra 
visas įstatymas ir pranašai. 
Kas\tuo du įsakymu užlai
ko, viską užlaiko.

Nes, ištiesti, Dievo meilė 
paliečia viską. Dievą mylin
čiam žmogui viskas lengva: 
ir melstis, ir eiti į bažnvčia, 
ir pasnykaut, ir nukentėti 
visas gyvenimo sunkenybes, 
ir atleist skriaudas, ir mvlet 
savo neprietelius. Dievo 
meilė nieku nesirūpina, nie-

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOSXIX-TAS 

KONGRESAS

Bet už ką mes privalofne 
Dievą mylėti ? Jei ne už ką 
kitą, tai bent už Jo geni
mą žmonėms. Trys jauni
kaičiai, įmesti į degantį 
krosnį už tai, kad nenorėjo 
išsižadėti tikrojo Dievo, taip 
Jį garbino:

“Garbinkite saulė ir mė
nuo Viešpatį: garbinkite ir 
augštinkite per amžius. Gar
binkite Viešpatį dangaus 
žvaigždės: garbinkite ir aug
štinkite Jį per per amžius. 
Garbinkite Viešpatį visoks 
lytus ir rasa: garbinkite^ ir 
augštinkite Jį per amžius. 
Garbinkite Viešpatį visi vė
jai : garbinkite ir augštinki
te JĮ per amžius. Garbinki
te Viešpatį ugnis ir kaitra: 
garbinkite ir augštinkite Jį 
per amžius. Garbinkite Vieš
patį šaltis ir šiluma: garbin
kite ir 
amžius.
t Į rasos 
kitę ir 
amžius.
tį speigas ir šaltybė: garbin
kite ir augštinkite Jį per 
amžius. Garbinkite Viešpa
tį rasos ir šerkšnos: garbin
to ir augštinkite Jį per am
žius. Garbinkite Viešpatį 
naktys ir dienos: garbinkite 
ir augštinkite Jį per amžius. 
Garbinkite Viešpatį šviesy
bė ir tamsybė: garbinkite ir 
įaugštinkite per amžius. Gar- 
ibinkite Viešpatį žaibai ir do

biu dalykų aptarimui ir tolymes- 'į)CSVS. o-arbįnkįte ir augštin- 
niu darbu planui nutiesti. * . ‘ v. ,,

į kitę Jį per amžius. (l)an.
Am. L. R. K. Federacijos ■ j j j 73)

Tie jaunikaičiai išskaičia
vo tik gamtos paiėgas, ku- 
i

nos pnvaio gaminu savo 
Tvėrėją, bet jei pradėsime 
minėti viršgamtines gerada
rybes, kurias Dievas žmogui 
yra padaręs, tai atsiras daug 
daugiau priežasčių. Dievą 
mylėti. Jis siuntė daugelį 
Pranašų, kad žmones moky
tų ir perspėtų. To neužteko. 
Dievas siuntė Vienatinį Sū
nų ant žemės. Jis per tris 
metus mokino žmones ir ge
rai jiems darė. Pagalios nu
mirė ant kryžiaus ir įsteigė 
Bažnyčią, kurioje randasi 
septyni sakramentai — sep
tyni malonės šaltiniai. Jis 
atleidžia mums nuodėmes. 
Pagalios, kad apvainikuotų 
savo dieviškus darbus, Kris
tus patsai pasilieka altoriuo
se ir nori, kad mes Jį valgy
tume 
kaipgi 
ti?

Šv. Komunijoj. Ir 
už tai Dievą nemvlė-

i
toji Dievo meilė ne- 

Ji

aukštinkite
Gadbinkite 
r šerkšnos: 
Rūgštinkite
Garbinkite Viešpa-

J į por 
Vešpa- 
garbin- 
J i per

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas Įvyks Rugpiū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
III.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečiu lietuviu kataliku gyveni
me Įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metu Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar-

Bet 
privalo būti bergždžia, 
turi pasižymėti darbais. Ne
užtenka dūsauti: “Viešpa
tie, Viešpatie!” bet reikia 
pildyt Dievo valią, einant į- 
sakymų keliais ir vengiant 
kiek galima nuodėmių.

Dievo meilė ypatingai pri
valo pasižymėti gerais dar
bais artimui. Kristus labai 
plačiai suprato artimo mei
lę- ............. ' ...............\
tautybės ribų. Žydai manė, i 
kad tik žydus galima šelpti.' 
Bet Kristus nurodė, kad

KAUNAS. VU. 18.'(Elta). —'taktikos, gana pilnai Išplėstos. Ro- 
Ministerio pirmininko ir užsienių Į dos, kad Plečkaitis buvo šalinin- 
reikalų ministerio prof. Voldema- kas vietinių sukilimų organizavimo 
ro pasiųstos notos Tautų Sąjungos 
generaliniam sekretoriui turinys 
toks:

Pone Generalini Sekretoriau,
Tarp pirmųjų valstybės teisių 

egzistencijos teisė yra svarbesnė, 
negu visos kitos, kurios daugumoj 
yra tik jos padariniai. Antai, tau
tų teisių ir prievolių deklaracija, 
primti tarptautinės teisės Ameri
kos instituto Washington, 1916 m. 
sausio 16 dieną skelbia, kad:

1. Kiekviena tauta turi teisę eg
zistuoti, ginti ir saugoti savo eg
zistenciją.

2. Kiekviena tauta turi nepri
klausomybės teisę, ta prasme, kad 
ji yra laisva plėtotis be kiti} val
stybių kišimosi ar kontrolės.

Teisės normos, kurios yra šitoj 
deklaracijoj, devynioliktam šimt
mety buvo valstybių, ypatingai A- 
merikoj, patvirtintos sutartimis. 
Po didžiojo karo daug taikos su
tarčių (tarp kitų lenkų 1921 m. 
Rygos taikos sutartis su rusais) 
priėmė tuos pat nuostatus. Deja, 
Lenkija nuo jos nepriklausomybės 
atgavimo nesiliovė tą normą lau
žiusi jos santykiuos su Lietuva. 
Lietuvos vyriausybė pranešė apie 
tuos laužymus Tautų Sąjungos Ta
rybai ir jai pateiktas pono Block- 
lando von Beelarts 1927 m. gruo
džio lOjdienos raportas tuo reika
lu padarė štai kokį pasiūlymą:

“Aišku, kad šitas pareiškimas 
(tai yra, kad Lenkija pripažįsta

tolinę neliečiamybę) turi pašalin
ti bet kurį bandymą kištis į Lie
tuvos vidaus reikalus.”-

Tas raportas ir rezoliucijos pro- 
gailiaširdvstės ir sušelpimo jektas buvo priimtas Tautų Sąjun- 
reikale nėra jokio skirtumo gos Tarybos vienu balsu, įskaitant

Lietuvos ir Lenkijos balsus. Ta
čiau, nors buvo duotas tokis pasi- 

|žadėjimas, lenkų vyriausybė elgėsi 
kad visi prie.ligšiol priešingai tam pasižadėji

mui.
Lietuvos vyriausybe jau yra tu

rėjusi progos atkreipti Tarybos dė
mesį į faktą, kad lenkų valdžios 
įstaigos rekrutuoja ir kariškai ap
moka ginkluotas gaujas, vadina
mas “lietuviais emigrantais.” su 
tikslu nuversti Lietuvos vyriausy
bę ir pastatyti į jos vietą kitą, ku
ri atsisakytų nuo tautinių reika
lavimų dėl Vilniaus ir 
politinius, ekonominius 
santykius su Lenkija.

Lietuvos vyriausybė 
nuo istorinio atpasakojimo visų 
lenkų vyriausybės pastangų gi n- 
kluota jėga nuversti šitą vyriausy
bę, bet laiko save priversta iškel
ti faktus, kurie yra įvykę po pas
kutinės diskusijos dėl lietuvių len
kų raportų Taryboje 1928 m. gruo
džio mėnesį.

Žiniomis iš tikrų šaltinių nusta
tyta, kad Vilniuje praėjusį pava
sarį nedidelės grupelės buvo- mo
komos vartoti ginklą, mėtyti bom
bas ir tt. Šitų mankštų tikslas 
buvo išdėstytas šitų gaujų orga
ne “Pirmyn,” leidžiamam Vilniuj 
ir subsidijuojamam lenkų. Straips- 

. ny “Plečkaičio pašalinimo proga” 
yra abi gaujų šefų giriamos kovos

tarp žydo ir kitataučio, nes 
visi to paties Dievo sutverti.' 
Dievas nori,
Jo sugrįžtų ir būtų viena 
mylinti Dievą šeimyna, vie
na avidė ir vienas Ganyto
jas.

Amerikos Lietuvių R. K Vargo- 
ninkų Sąjungos Seimas šįmet į- 

įvyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
'Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes 
Barre, Pa.

Žinomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvumą, 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
vai. (Eastern Standard Time) 
durdienv.

Informacijų dėliai meldžiu 
j vėsuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122

Meade St., Wilkes Barre, Pa.
Aleksandras Aleksis,

Vargoninkų S. Centro Pirm.

Balt ir America Linijos laivu populiarumas lietu
viu tarpe priklauso ne vien nuo to,-kad jos laivai ei
na tiesiai Į Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET,

Į arba iš
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

I BREMEN ir EUROPA I TIK 7 DIENAS I LIETUVĄ
| Sumažinto a Trečios Klesos Ratos Į abi puses
| Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa, 
j Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
B Lloyd Laivais
B Sugrįžimui certifikatų ir kitų, informacijų
B klauskite vietos agentų arba

BNORTH GERMAN
1LLOYDA

STATĖ ST., BOSTON, MASS

r.

Lietuvoje, kurių tikslas būtų npj 
vyriausybę tuojau nuversti, bet 
padidinti nuo 150 žmonių iki 1000, 
o gal ir daugiau ginkluotas gau
jas, esančias lenkų vyriausybės ži
nioje. Jis ketino suduoti Lietuvos 
vyriausybei lemiantį smūgį tik ta
da, kai bus suorganizuota žymi pa
jėga.

Tačiau šita taktika, vartojama 
nuo 1927 metų iki šių metų pava
sario, pasirodė, neduodanti vaisių 
ir jos vietoj buvo pradėta kita. Da
bar giria teroristinius aktus prieš 
vyriausybės narius ir jos valdinin
kus. Viršminėtas straipsnis nenu
rodo, ar šita taktika buvo pačių 
emigrantų bandų paruošta, ar ji 
joms buvo primesta; šiaip ar taip 
“Pirmyn” balandžio 17 d. numery 
atvirai kalbama apie metodo pa
keitimo reikalingumą nurodyta 
prasme kovai su nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybe. Gausingi šių 
metų pavasario įvykiai rodo, kad 
šita atvirai pasauliui paskelbtoji 
taktika yra iš tikrųjų vykdoma.

Antai šių metų balandžio mėne
sį netoli lietuvių lenkų demarkli- 
nijos buvo mesta bomba į butą, 
kur gyveno policija, saugojanti ši- •v
tą liniją. Policijos vadas, sunkiai 
sužeistas dėl sprogimo, trumpu 
laiku nuo žaizdų mirė. Mariampo- 
lėje buvo susprogdintas policijos, 
užimamas namas, laimei, be au-, 

kų. Balandžio mėnesio pabaigoj 
Šiauliuose buvo suimti keturi tero
ristai su bombomis, revolveriais ir 
tvarstomąja medžiaga, kurie pa
reiškė ketinę padaryti atentatą 
prieš kelis fašistus. Be to, 1928 
metų laiškuose, rašytuose kai ku
rių šių teroristų ir konfiskuotuos 
tais pat metais, yra įrodymai, kad
1928 metais jie ketino organizuoti
sukilimą. Liudininkų parodymais, 
kurie buvo kontakte su tais žmo- 

I _ .nemis,
Lietuvos Ministerį Pirmininką iki
1929 metų gegužės mėn. 15 d. Ar 
nenueita šitų gaujų organuose iki 
kalbų apie kraujo praliejimą šių 
metų pavasarį? “Pirmyn” Nr. 6, 
1929 m. kovo mėn. 15 d. įdėta to
kia deklaracija:

“Ginklai turi prabilti dar šį pa
vasarį ir nušluoti fašistinę vergo
vę. Goda, kuri slegia Lietuvą tre
čius metus, turi būti krauju nu- i 
plauta.”

Cituoti sakiniai išspausdinti ori
ginale stambiomis raidėmis. Pats 
straipsnis pavadintas “Valanda 
artėja.”

Tas pats laikraštis savo gegužės 
mėn. 1 d. numery smulkiomis rai
dėmis įspėja Ministerį Pirmininką, 
kadangi jis gali būti priverstas 
pats savo kraują lieti.

Išpranašavimo ilgai laukti nete (- 
ko: š. m. gegužės mėn. 6 d. vaka- u 
re buvo suruoštas atentatas prieš f 
Lietuvos Ministerį Pirmininką, t 
jam vykstant į valstybės teatrą t 
koncertam Vosylius — svarbiau- l 
sias atentatb organizatorius, prisi- i 
pažino kaltas ir į jam pastatytą ' 
klausimą; kodėl jis mėgino pabėg
ti pas lenkus, o ne kur kitur, at
sakė, kad tik pas juos galėjęs jaus
tis saugiai, nes lenkų vyriausybė 
buvusi atentatu suinteresuota. Be ' 
to. reikia pažymėti, kad visi aten- 
to dalyviai stengėsi pabėgti Lietu
vas Lenkijos administracinės lini
jos link, nežiūrint to, kad į ten 
kelias yra tolimiausias ir pavojin
giausias.

Be to, tenka dar pažymėti, kad 
planas Lietuvos vyriausybei paša
linti buvo taip pat paskelbtas ki- i 
tam laikrašty, leidžiamame* arti
mai gelbstint vienam p. Holuvko, 
Varšuvos užsienių reikalų ministe- < 
rijos direktoriaus, bendradarbiu. 
Holuvko pats dargi net prisipaži- j 
no, esąs minėtų gaujų organizato
rius ir vedėjas.

Tas laikraštis, leidžiamas Žene
voj, vardu “Tautos Sargas” savo 
pirmame numery (š. m. vasario 
mėn.) pranešė apie tikrai įvyksian
tį vyriausybės pasikeitimą Lietu
voje ir reiškė viltį, kad jis įvyk- 
siąs “sausai,” t. y. be kraujo pra
liejimo, bet kitame numery žinia

Pridedamas pfie Šiol notos, sąra
šas išskaičiuoja lenkų "gaujų pada
rytus prieš Lietuvos vyriausybę a- 
tentatus. Reikia pažymėti, kad po 
kai kurių atentatų buvo Tasta jų 
vietose absoliučiai tokių pat bom
bų, kokias vartojamos lenkų ka
riuomenėje. Teismo ekspertyza, 
smulkiai ištyrusi, neabejodama jas 
patvirtino lenkų kilimo esant. Yra 
taip pat pastebėta, kad polięijai 
buvo įsakyta’ lengvinti kalbamų 
gaujų agentams, kurie-paprastai 
“plečkaitininkais” vadinami, pe
reiti Lietuvos Lenkijos adminis
tracijos liniją.

Šių faktų akyvaizdoj Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta išleis
ti specialų įstatymą, numatantį 
trumpą procedūrą kalbamų gaujų 
daromiems atentatams panaikinti. 
Deja, skiriamos bausmės dėl lenkų 
veiksmų yra visai pateisinamos. 
Reikia, be to, pripažinti, kad ki
tokios, negu mirties bausmės ne
padaro nusikaltėliams jokio efek
to, kadangi lenkai jiems įkalė įsi
tikinimą : jei jie būtų Lietuvos teis
mų nubausti, tai praslinkus kiek 

(laiko Lenkijos vyriausybės bus iš- 
|keisti į esančius Lenkijoj lietuvius 
kalinius.

štai kodėl jie prašė Raudonojo 
Kryžiaus intervencijos pasikeisti 
kaliniais. Lietuvos vyriausybės su
tikimas principe buvo duotas š. m. 

i kovo mėnesi ir Tarptautinio Rau- 
Įdonojo Kryžiaus atstovas p. prof. 
| Vcrner buvo tuo metu atvykęs 
1 Kaunan derybų. Bet kuomet sąra
šas asmenų, reikalaujamų lenkų 
vyriausybės, buvo įteiktas Lietu
vos vyriausybės, pasirodė, kad di
džiuma kalinių buvo Lietuvos pi
liečiai, nuteisti už šnipinėjimą Len
kijos naudai. Štai delko ji ir buvo 
priversta atmesti kalbamą lenkų 
sąrašą.

Vėlesnieji įvykiai pilniausiai pa
teisino jos spėliojimus. Tr. kai š. 
m. balandžio mėnesi Šiauliuose tei- 

'sė kaltintus dalyvavus Plečkaičio 
sukilime, vienas iš jų, nuteistas 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos 

;, balsiai pareiškė, kad jo 
bausmės atlikimas nebus ilgas, ka-į 
dangi Respublikos Prezidentas tu
rės būt nužudytas.

Kalbamo įsakymo tekstas taip 
pat prijungtas prie šios notos.

Kadangi šių gaujų veikimas, y- 
pač kuomet jos skverbiasi nepri
klausomos Lietuvos teritorijon, y- 
ra Lenkijos policijos padedamas, 
aišku, kad gali įvykti visoki pa- 

'sienio incidentai, kurio gali išpro
vokuoti labai pavojingus sumiši
mus.

T927 m. gruodžio 10 d. rezoliuci
ja. esant šių incidentų pavojui, nu
mato, kad specialinė komisija pa
siūlys reikalingas priemones jiems 
išvengti, ir Lietuvas vyriausybė 
mano, kad padėtis, kuri yra čia iš
dėstyta, reikalauja kalbamos ko
misijos intervencijos.

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijęs Apskričio skyriams 
nešame, kad metinis suvažiavimai"* 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Nonvood, Mass. Tad | 
skyriai išrinkite atstovus ir įduot 
kitę gerų sumanymų dėl 
gios katalikų organizacijos. ) 
tas suvažiavimas yra pas 
prieš Federacijos Kongresą, 
gi yra prašoma gerbiamų dvai 
kių ir svietiškių pagamyti ref 
tą- ir ji perskaityti apskričio s 
žiavime. »»»

Be to prašoma tą dieną/ 
žiuoti komisijos narių kurie bu’ 
išrinkti Naujos Anglijos Katali 
Seime vasario 22 d., 
Boston, Mass. paskirti Naujos AS 
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams. Komisijos na-,« 
riai yra šie iš šių kolonijų: 
cester, Mass. — K. Step 
ir M. Šeškevičienė; Norwe 
Mass. — K. Akstinas, K. Vieš 
Montello, Mass. — J. Treinavj-, 
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass.- 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam- 
bridge, Mass. — V. Jakas, F. Ai"' 
Zaletskienė; Laivrenee, Mass..*— 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius?'. 
Providence, R. I. — A. Avižinis,- 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašomo išrinkti po’du • 
į komisiją ir atsiųsti j suvažiavi
mą.

Apskričio Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka,% 
Rašt. S. Čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

specialybė Ir Ilgų metų praktai musą
tika. Darbas artistiSkas. Kainos žemos,,
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Prašau priimti, pone GeneralimL 
Sekretoriau, mano pakartotinus 
aukštos pagarbos pareiškimus.

(pas.) . _

PROF. A. VOLDEMARAI
Ministeris Pirmininkąs ir Užsie

nių Reikalų Ministeris.

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų ‘dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Lete
nas Bistras.



1906 IR 1929 METAI

ažiuoji iš.. . griuvėsių.. ? 5

(Gyvenimo vaizdelis)

" ' A
kandidatu 

prieš šuva- 
paskelbti

už-
Tai

t'-

c "

Kad myli mane iš seno 
ir daboji manęs vieno? - 
Kito niekad neturėsi, 
Mane vieną tik mylėsi?

damasis iš lovos, ir 
' sė— Kas čia ?

Mergužėle tu jaunoji, 
Širdį mano kam vilioji? 
Kam vilioji, neliūstoji, 
Žodelius savo kartoji?

NEREIKIA SPIAUDYT 
|M Į ŠULINĮ

i- tai panaikino šventes ir pri- 
sr Vertė darbininkus dirbti ver- 
i; £ų laiką.

“Išeivių Draugas apie ko- 
?■, munistų naują vergiją šiaip 
| -laso:
L* ’ “Bolševikai nepajėgė pada- 
t .lyti Rusijoje rojaus per 10 
Fdtaetii. Dabar jie tikisi jį tik- 
E J*ai pasiekti per 5 metus. Jie 
[ Nugalvoję tam tikrą penke- 
Į. Tiems metams ūkio planą, 
L kurio pagalba jie žada ketur- 
► gUbai ir daugiau pakelti ša- 
t Jies gamybą. Tas planas pa- 
įj ’prastai vadinamas “piatilet-

Bolševikai tikisi pakelti 
L 'labai šalies gamybą, panaiki- 
L Bę šventes. Taigi paruoštas

1906 m. Jungt. Am. Vals
tybių lietuvių katalikų vie
šasis judėjimas buvo dar pa-

I

Becond-d&ss os*tter Sent. 12.1916'*^ tto nast otfica ***—•

**$RBaątąncę for BŲiHing at oteclal rate of poetage provlded fir in Secttaa 1106 
antb<^sBd on'Jshr 12, 1918” "

. SU3SCBIPTI0N KATES: PRENUMERATOS KAINA:
Doboetlc jeeriy..............................................$4.50 Amerikoje metams...................
Pord<n yearly................................................... Užsieny metams............................  $5.50
Domestlc once per week yearly..$250 Viena kart savaitėje metams....$250
Jforeign once per week yearly... .$3.00 Užsieny vieną kart savaitėje met $8.00

“DARBININKAS”

, Vest Broadway . South Boston, Mass.

/•A. > Tolephone South Boston 0620

ar- Keistai atrodo Lietuvvs-A- 
: merikietis nemokąs lietuvių 

kalbos. Namuose jis nesusi
kalba su savo tėvais, ir tuo 
būdu šeimoje susidaro lyg 
dvi tauti, nieko bendro tarp 
savęs neturinti-. Tėvai lietu
viai silpnai kalba, arba vi
sai nekalba angliškai, vaikai 
nekalba lietuviškai ir reikia 
/.v perkalbėtojo, kad vieni su 
kitais galėtų mintimis pasi- 
dalįti. -t^ric tokių sąl\.—.'] tt 
vų intaka į vaikus labai su- 

L?) mažėja, arba ir visiškai iš- 
Ra' e 
Sž nvksta. Tėvai vaiku nesu- r . * *
|į" kontroliuoja, nes vaikai vi- 
K-siškai nustoja klusnumo iv 
ar tėvų pagarbos. Kieno čia 

kaltė? Žinoma, kaltė beveik 
bendra, bet tėvai čia dau- 

p giau turi atsakomybės, nes 
£ jei pradžioje būtų griežčiau 
|&,6avo valią pabrėžę, dalykai 
y. nebūtų priėję prie tokios ap 
■Smerktinos padėties. 

r Vaikai džiaugiasi atsikra
tę tę nuo tėvų globos ir lietuvių 
gs. kalbos, bet ar ilgam? Tur 
fe-Jjūt ne. Tolymesnis gyveni- 
įeinąs greit išparodo tokių nu- 
K.Jautusiu vaikų klaidą. Vai-

* -_ ____

£ Darbininkų “Rojus' Sovietų 
Rusijoj

kai pabaigę mokyklas ir vir
tę profesijonalais, — advo
katais, ar gydytojais, — tuo
jau pamato, kad be lietuvių 
klientų bei pacijentų negali 
apseiti. Nors išauklėti ang
liškai ir virtę amerikiečiais, 
čia gimusieji lietuviai inteli
gentai tuoj pamato, kad prie 
anglų jie nepritampa ir ne- 
prigyja prie jų kultūros ir 
šeimos gyvenimo. Anglai, 
nors mandagūs, vis gi duo
da jiems suprasti, kad jie ki
tataučiai ir nepriaugę prie 
angliškos kultūros. Lietu
viams tenka išgirsti visokių 
priekaištų ir paniekos žo
džių. Tuo būdu, lietuvys 
profesijonalas turi grįžti 
prie saviškių, kad/palaikyti 
savo būvį. Nemokant lietu
vių kalbos, jam tenka įier- 
gyvent sunkias valandas, kol 
šiek tiek išsidirba sau prak
tika.fa

Ar ne geriau būtų buvę 
tokiam profesijonalui iš ma
žens mokytis lietuvių kalinis 
ir neniekinti saviškių, iš ku
ilį] paskiau teks duoną val
gyti ?

Neapsimoka spjaudyt į šu
linį, iš kurio paskui teks at
sigerti.

R
E?O ...Jau rašėme, kad komunis-žmonės turės dirbti be jokio 

perstojimo ir poilsio.
t Amerikoj norima įvesti tik 
penkias darbo dienas per sa-- 
vaitę, o bolševikų rojuje — 
septynias. Ir bolševikai kal
ba apie kajiitalizmo darbi
ninkų išnaudojimų. Tačiau 
ir čia labai klysta bolševikai, 
kai jie mano, kad žmogus 
dirbdamas be poilsio dau
giau padarys.

Yra apskaičiuota, kad A- 
merikos darbininkas padaro 
šešis kartus daugiau už Rusi 
jos darbininką tuo pačiu lai
ku. Vadinasi, vienas ameri
kietis padaro tiek, kaip šeši 
rusai. O kodėl ? Todėl, kad 
amerikietis dirba sau, o ru
sas — nežinia kam. Taigi- i v. v . n

_ , švenčių panaikinimu bolševi^
(kretas, kuriuo panaikina- kai nieko nepasieks, o tik 

šven- dar labiau sukels žmones 
tės ir sekmadieniai taip, kad prieš save.
jmoe visos bažnytinės

Vienas iygietis, nesenai 
lankęs Vilnių, “Sekmadie
niui” parašė savo kelionės 
įspūdžius. Labiau charakte- 
ringesnes įspūdžių mintis ši
čia dedame.

Z- ____ #

Į Vilnių atvažiavau naktį. 
Stoty keleivius apipuolė nuo- 
lat ten budį viešbučių taniai 
ir, mažai kreipdami dėmesio 
į sutikimą, pradėjo traukti į 
savo nakvynės namus. Mūs 
du susodino į aplūžusį auto
mobilį. Važiuojant nieko ne
mačiau, tik jaučiau, kad va
žiuoju ne miesto gatvėmis, 
bet kažkokiu duobėtu šunke
liu. Mieste šviesos visai ma
ža.

Pagaliau pasiekiau aplū
žusi sena narna. Viešbutis.fa «. fa

Davė keturkampį kambarėli, 
mulviną stalą ir kėdę. Mažu
tė žibalinė lempa spinksojo 
pakabinta kampe. Langas 
užkamšytas popierių, kuris 
vėjui pakilus išplyšo ir taip 
naktį praleidau kiauraputy.

Rytą apžiūrėjau miestą. 
Bet pirmoj gatvėj vos neišsi- 
sukiau kojas, kiauruos medi- 
niuos šaligatviuos, kurie ne
taisyti dar nuo prieškarinių 
laikų. Ilgai slinkau siauru
tėmis dvokiančiomis gatvelė
mis. Niekur nemačiau nau
jos statybos. Net remonto 
niekas nedaro jau baigian
tiems griūti namams. Jų 
dauguma su užkaltais lan
gais, kiaurais stogais ir iš- 
krypusiomis durimis. Gyve
nama tik tuo, kas užsiliko iš 
seniau. Vilnius praeity. Šian
dien jo nėra, dabarties jis ne
turi.. .

Su būreliu lietuvių studen
tų pavakariu lipom į Gedi
mino kalną. Apmokėję ties
vartais po 15 grašių kalną ji iš vietos, kur viešpatauja 
saugojančiam sargui, ėjome vargas, skurdas, neapykan- 
vingiuotu, vietomis smėliu, ta. Važi

ja tik tuo, kas sukrauta pirs 
miau. Šiandien ten niekas ir

vietomis šiukšlėmis, barstytu 
taku. "Tako kraštai ir pats 
kalnas apaugęs medeliais, bet 
jie taip aptriuškinti, kad vie-1 
toj malonumo, džiaugsmo t 
vien pyktį jaučiau. - - j
-KalnoviršūneZbiniZ

atima kasdien. Laikas nai- 
■kina, o niękas tų nykstan- 
jčįų griuvėsių vietos neužpil- 
do...| Pramonė užminus. Išdau-

Jį supančios upės daro gražų 
vingį. Neris, aprietus kalną 
iš šiaurinės pusės, pakrypsta 
Mickevičiaus gatvėn.ir nuo 
čia jau pasiduoda nepriklau
somos Lietuvos pusėn.

Pats pilies bokštas apkal
tas supuvusiomis lentomis ir'čioje užuomazgoje, 
vėjas švilpia jo kiaurynėmis. | Parapijų buvo vos kelios 
Visai apleistas, aptrūnijęs.'dešimtys, eentralinių organi

zacijų vien Susivienymas su 
keliata desetkų kuopų. Lie- se, 
tuviškų katalikiškų laikm- daugiausia 
ščių vos viena 
Lietuvių tąrpsrovinis 
tikimas didelis, bet užtai pas 
katalikus buvo kuo daugiau
sia energijos ir noro dirbti.

Rusams pralaimėjus karą 
su Japonija ir suteikus nors 
dalinai daugiau politinės 
laisvės Lietuvai, amerikie
čiuose lietuviuose kilo kuo 
didžiausis entuziazmas padėt 
savo senai močiutei Lietuvai, 
ypatingai jos sunkioje kovo
je už savo politines teises.

1906 m. būreliui tėvynai
nių kunigų paleidus atsišau
kimą rinktis pirma jin Ame
rikos lietuvių katalikų kon
gresam nežiūrint taip mažos 
lietuvių katalikų spaudos, 
tas obalsis rado didžiausio 
pritarimo ir nuskirtoje die
noje (balandžio 17-18 dd.. 
1906 m.) Wilkes Barre, Iki. 
susi važiavo apie 130 atstovų 
iš įvairių Amerikos lietuvių 
naujokynų ir rimtai svarstė 
įvairiausius klausimus lie
čiančius Amerikos ir Lietu
vos lietuvių reikalus.

Bet štai vos 23 metams 
praslinkus, pirmiesiems A-

ųr 7 lentpjūves, kūnas nese
nai pasistatė vokiečiai išvę- - 
žamam miškui apdirbti. Da- 
lis darbininkų dirba prie 
miesto kanalizacijos, bet 
tūkstančiai bedarbių suply
šę ir pusgyviai slankioja 
gatvėmis. Jų vis daugėja, 
nes važiuoja iš kaimų ūki
ninkai, palikę savo nugy
ventus ūkius ir sulūžusias 
trobas.

Vietomis net kiaulių išknis
tos didžiules duobės.

Apie bokštą yra trys bai
gią trūnyti, matyt, kadaise 
didelių mūrų likučių. Jie vi
si artimi visiškam sugriuvi
mui. Rytų krašte stovėjusio
ji mūro dalis nugriuvo dar 
šiais metais.

Lietuvių pastangos gauti 
leidimą Gedimino kalnui ir 
bokštui tvarkyti nuėjo vė
jais.

Iš kalno patekom į vilnie
čių vasaros poilsio vietą — 
Trijų Kryžių kalną. Tai 
graži vieta, apaugusi jaunu 
pušynėliu. Bet lenkai ją 
naudoja saviems ’ tikslams. 
Dabar kalno pakraščiais sta
tomos kareivinės, tiesiamas 
plentas. Sutraukti dideli bu
liai kariuomenės, kurie 
pildo visas apylinkes, 
tik čia lenkų pažiba.. .

Saulei tekant išvažiavau 
iš Vilniaus. Vaizdas atsisvei
kinant daug liūdnesnis. Vi
sai nesinori tikėti, kad va
žiuoji iš miesto, kuriame sta
tistikos daviniais, yra 180,- 
000 gyventojų. Ne! Važiuo-

A. Ant.

Grafas ir Ūkininkas

Siautė didžiojo karo audra. Rusų armija 
greitai traukėsi, užleisdama kaimus, miestelius 
ir miestus užplūstantiems vokiečiams. Greitu 
laiku visas Lietuvos plotas pateko vokiečių ran- 
kosna. Žmonės verkė ir dejavo. Atėmė visus 
geriausius arklius, gerąsias kalves, uždėjo di
džiules rekvizicijas. Gaudė jaunus vyrus ir 
siuntė Vokietijon nelaisvėn, sunkių darbų dirb
ti, didžiu vargų vargti. Daugeli ramiausių gy
ventojų sauvaliaudami persekiojo, kalcjinian 
kimšo.

O rusi] kareivių, nelaisvėn patekusių, kiek
vieną dieną šimtais varė. Vienus Lietuvoj pri
statė apkasų kasti, miškų kirsti, kitus siuntė 
taip pat Vokietijon. Ir nuplyšęs, nudriskęs, 
kiekvieną dieną alkanu pilni reikėjo dirbti, rei
kėjo klausyti.

Kentėjo ir kiekvieną dieną išsivadavimo 
laukė.
r Buvo šalta rudens naktis. Vėjas pūtė, šiau
šė dūminių pirkių stogus, klebeno langines. Žmo
nės visur jau miegojo.

Prie Jonaičio gličios priėjo keleivis ir pa
barškino į langą.

Netilo j atbudo Jonaitis, bet atbudęs nusigan
do: ir kas galėjo šiuo laiku ateiti?

— Greičiausiai tai vokiečiai, — pamanė kel- 
priėjęs prie lango paklau-

Tai netiesa, mergužėle, 
tai netiesa, tu jaunoji! 
Tu jau kitą pasdabojai, 
O mane tiktai viliojai!

Kam vilioji mane jauną 
balto svieto bernužėlį?
Kam vilioji, neliūstoji, 
Žodelius savo kartoji ?

(“V. A.”)

merikos lietuvių katalikų 
darbuotojams pasenus, ki
tiems gi išmirus, nors skait
lius lietuvių keliūtą kartų 
pasidaugino, bet darbuotojų 
skaitlius suvis nedaug tepa- 
daugėjo, ypač tose kolonijom 

kur buvo rodoma kuo 
gyvumo, dabar

“Žvaigždė.” jokio veikimo nesigirdi, tarsi 
nesu-{nei vieno gyvo lietuvio ten 

’nNiko. Nejaugi lietuviai už
miršo kuo es;i ir savo parei
gas pavedė likimui. O taip 

■būti neturėtų, dar mes nesa
me taip pasenę* ir visuomeni
niai darbai dar nevisi nu
dirbti, dar ne laikas ilsėtis, 
dar turimi* dirbti.

l’ž dviejų savaičių, tai y- 
ra, rugpiūčio 20 22 dd. Cice
ro, III. bus NIN iš eilės Ame
rikos lietuvi!] katalikų suva
žiavimas — kongresas, kuris 
Amerikos lietuviams privalo 
rūpėti nemažiau pirmojo lie
tuvių katalikę! suvažiavimo 
buvusio 23 metai atgal. Da
bar vien lllinois ii* kitose va 
karinėse valstybėse lietuvių 
gyvena kur kas daugiau, ne
gu visoje Amerikoje gyveno 
pirmojo kongreso laiku, ir 
spaudos turime kur kas dau
giau, parapijų ii- dvasiškijos 
6-7 kalius daugiau, taigi ir 
šių meti] kataliku suvažiavi
me — 19-tame Federacijos 
kongrese — turėtume susi
laukti keliata kartų daugiau 
atstovų, negu turėjome pir-

maine mūsų katalikų suva
žiavime*. Tik reikalinga, kad 
kolonijų darbuotojai pasi
stengtų paraginti savo kolo
nijų lietuvių katalikų drau
gijas siųsti savo atstovus 
N I X Am. lietuvių katalikų 
siivažiaviiiian — Federacijos 
kongresam
Gerbiamos Federacijos sky

rių valdybos prašomos pasi
stengti iki šio mėli. 10 dienos 
prisiųsti centro raštinėm bū
simai Federacijos centro val
dybai nominuotų 
su rašus, kad dar 
žia vimą spėjus 
spaudoje.

Gerb. skyrių, draugijų lx*į 
eentralinių organizacijų kuo
pų valdybos, ypatingai gerb. 
lietuviškų parapijų vadai — 
klebonai, prašomi paraginti 
savo kolonijų! organizacijas - 
siusti atstovus j šių meti] A. 
Lietuviui Romos Kataliku 
Federacijos 19-jį kongresą. 
Tik vienybėje di rbdami lai
mėsime iT atsieksime tikslą.

Fed. re f o r i jalas
180 Hale Avenue, 
Brooklvn. N. .

Keleivis su ašaromis pradėjo maldauti, kad 
įleistų į grinčią pasišildyti, nes esąs" labai suša
lęs, nuvargęs, o aplinkiniai gyventojai niekur 
nepriėmę.

Nors vokiečių griežtai buvo uždrausta nepri
iminėti pas save jokio nepažįstamo žmogaus, o 
gink Dieve kokių pabėgėlių be dokumentų, bet 
Jonaitis dažnai pasigailėdavo ir Įvairius pake
leivius priimdavo.. . Nors dabar jau ir naktis bu
vo ir keleivio visai neinate, bet jis atidarė duris 
ir įleido jį grįčion. Padėjo gličioj kėdę sėstis ir 
užžibino lempą.

Keleivis buvo blogai* apsitaisęs: nupiešęs 
švarkas, kelinės, nudėvėta kepurė, menkai ant 
kojų besiturį batai. Veidas kiek liesas, matyti 
nuo blogo maisto apsiraukšlėjęs. Visa tai Jo
naičiui darė bauginaųęio įspūdžio.

Keleivis atsisėdo ir juodomis savo akimis 
apmetė ūkininko gličią.

Jonaitis atnešė puodynę pieno, sviesto lėkš
tutę ir kepalėlį duonos. Paprašė keleivį vakarie
nės. Jam miela buvo žiūrėti, kaip keleivis gar
džiai valgė.

— Bėgu į Rusiją, — užkandęs tarė keleivis. 
— Tarnavau karininku msų armijoj, bet pa
puoliau vokiečių nelaisvėn, kurie mane su kitais 
drauge nugabeno net netoli Berlyno. Bet ten... 
ū, net šiurpas ima — badas ir kančios, darbas 
ir badas... Todėl pabėgau...

Tik dabar Jonaitis pamatė, kad svečio ran
kos buvo gležnos ir baltos, kad seniau jis yra 
ne taip gyvenęs. Ir norėdamas jį kiek nuramin
ti, tarė:

— Nereikia nusiminti, nustoti vilties. Kar
tais Dievas žmogui tyčia leidžia vargą, kad jį 
išbandytų. Seniau ir man taip buvo...

Keleivio akys labiau Įsmigo į Jonaiti. Jis 
prisiminė lyg kažką tai tolimo, neaiškaus.

— Kas gi buvo? — paklausė.
— Gyvenau aš su motina ir sesirim viena

me dvare. — pradėjo Jonaitis. —Ko] gvveno 
senasis ])onas. mes gyvenome geriausiai ir tik 
savo laime,džiaugėmės. Bet senasis ponas mirė, 
ir dvarą vaideli paėmė vimturtis jo sūnus. O 
.jis pasirodė daug žiauresnis už savo tėvą. Bet 
svarbiausia, jis užsigeidė mano sesers. Magda
lena buvo graži mergaitė. Ir kada ji nenorėjo 
pasiduoti, jis varu ją privertė, o mane su moli
na. kad ne po kojų ncsipainiotuinėm. išvijo 
dvaro. Nedaliu apsakyti, koki liko po to motina 
— P<T dienas ir naktie verkė, rovė savo plaukus, 
keikė jaunąjį poną ir mane. Ir neilgai įnikus 
ji mirė... Ir aš vienas ėmiau vargti, dirbti ir 
vargti.

K< leiv js pasidarė neramesnis. Jis atvdžiai e- 
me žiūrėti Jonaili, kažką lai prisiminti, nuolat 
vartytis pn kėdę.

— Kaip vadinosi tas ponas? —paklausė jis.
— Grafas Juknelis, — atsakė ūkininkas.
Keleivis atsikėlė ir ėmė ruoštis uakvvnėn. 

Pasakos galo jis nebesi klausė.
Rytui praaušus, keleivio nvlxbuv<». Tiktai ‘ 

Jonaitis steliėjosi, kad nieko nebuvo išnešta _
visi daiktai teliebuvo savo vietose nė nepaliesti. 
1 iktai ant staliuko gulėjo mažas pipieivlis, pai
šeliu parašytas:

‘‘Ilgiau nelH'gnliu naudotis tavo gerumu. Ne
pykit ant to. kuris jus nuskriaudė.”

Ir ]>o laiškeliu buvo parašas: (Irafas Jalmę* 
ris.

l



naudingas.

sun

MivnltraAtls 
nori tnman- 
visuomenei.

Išgarsinimas

tik 16,9 laips 
Pasirodo, kad silpnoji

negu 
la-

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

Špilkų smaigymo pa- 
dar aiškiau iškelia 
koncentracijų žalin- 
Spilkos buvo smai- 

i tam tikra subadvta

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

BOSTON: Commonwea!th Chev. Co., 
949 and 983 Coramonwealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
450 Massaehusetts Avė.

ATLANTIC : North Quincy .Garage, 151 
Hancock S t.

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHARLEST0WN: Stanley Harlovv 
Chevrolet Orp., 334 Main St, 

EAST BOSTON: M’amock-Lynch Mo
ters, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Broadvay

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massaehusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med- 
ford. Sqnare

MELUOSE: Fiel<l Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
M’ELLESLEY HILI.S: Stack & Mc 

Adam Ine.

EAST MILTON: Alfred East 
WEST R0XBURY: Mt Hope Moto* 

Sales, 1782 Centre St
RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co, 

458 Blue Hill Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine.z-< 
REVERE: North Shore Chevrolet Co., 

1459 N. Shore Rd. '. •-**/
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sales, 

415 Hyde Park Avė. :
IVAKEFIELD: Main St., Chevrolat Co, 
IVALPOLĘ: Walpole Auto S to., 

19 Stone St.
VVALTHAM: Rohert G. Pease, Ine, 

703 Main St
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Oflį, 

647 Mt Auburn St.
(WEST NEWT0N: W. J. Furbus*, 
50 Davis Avė.)
IVINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnam St

TCOBURN: Lynch Motor Sales, Ine, 
40 Winn St

sų tautų apš v i ėst unija turėjo tarp 
tautinę kalbą — kur kuris nonų 
ėjo, visur lotyniškai susikalbėjo 
dabar prancūzai, anglai, o iš dalies 
ir vokiečiai peršant savo kalbas 
už 'tarptautines, susiėję, patys 
“nebyliais” virsta. Kada gi žmo
nija dasiprotes ir priims už tarp
tautinę kalbą vieną iš per moks
linčių sutaisytą kalbą, kaip pavyz
džiui Esperanto? Nes tautinės kal
bos negali patapti tarptautinėmis, 
nes pirma jos sunkios yra išmokti, 
o antra ir tai kosvarbiansia užvy- 
dėjimas nodaleis to padaryti. Ar 
prancūzai priims anglų kalbą už 
tarptautinę? Anaiptol! Taip pat 
anglai pasielgs ir su prancūziška 
šnekta. 0 ir vokiečiai ir ispanai 
ir net italai perša savo kalbas už 
tarptautinę. Tai ką bedaryti tojo 
srity? Reikia grįžti prie lotynų 
kalbos, arba primti sumodernizuo
tą lotynų kalbą — Esperanto.

- Kavidis

Parduodu laivakortes į Lie
tuvą ir iš Lietuvos. Siunčilt 
pinigus Į visas šalis. Darau.. 
Įgaliojimus, pardavimo ir 
pirkinio aktus. Užlaikau, 
krautuvę grama fonų, lietu
višku rekordu, laikraščių,: 
knygų. Taipgi vyriškų ir mo* ' 
teriškų apatinių drabužiui 
Laike Rugįiiūčio ir Rugsėjo 
mėnesių visiems lietuviams, 
kurie tik atsilankys, visas 
prekes parduosiu už numa
žinta kaina. s* *

Priimu Lietuvos Laisv&p. 
Paskolos Bonu kuponu* pa
noje jų vertoje, kurie tHRi pirks mano krautuvėje re** kalingus sau daiktus.' > ;Ofisas ir krautuvė atidai’ lyta nuo 8 vai. ryto iki StvAk? vakaro, d subatomis iki ir vai. vakaro. Be to sekTOnyj niais ofisas atdaras nuo 8 vaL; rvto iki 12 vai. dienos.

* . *Prašau visų vietinių;ir iiĮgG pylinkių lietuvių atsilankyt*] 
j. sekto, -'./ai 

177 Park 8L, Hartford,
Tel. 6-lC»

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

«e Alii IITėO

BRANDOS TAUTIEČIAI
Kas ugdytą Jumyse Brollal-Užjnrle 

člnl meilę Ir prisirisimu prie gimto
sios Salelės Lietuvos? Jin* nuolat pa- 
Inlkytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo uct|?. .

— Tai dnr prleS DfdljJ Karą pi a 
čia! žinoma* Ir visų mylimas, didelis, 
pavelkslnotss, gražus 
•‘Ar Įtini a.” Jis 
tl visai katalikiškajai

įspūdį jų individuališkumo 
ir užbaigmo. Bet negalima į- 
sivaizdint koks, nuveikimas 
pakol neatsisėdi prie rato ir 
važiuoji! nes čia yra visos 
kokybės šešių - cylinderių 
švelnumas, jėga ir greitumas 
kurių Chevrolet vien tik duo
da į price, range of the four 
—sujngta kartu ir taupumas 
daugiau negu 20 mylių prie 
galiono gazolino! Ateik pasi
žiūrėt šiuos naujus modelius 
šiandien.

>z->; The Couj>e, $595; Tlie Coach» $595; Tlie 
The Imperini Sedan, $695; The Sėdau Delivsry, 

.$400; The 1 '/2 Ton Chassis, .$545; The l’/j Ton 
Ali prirėš f. o. b. faetory, Flint, Miehigan.

mas mintinai. Jis rodo dar- /
bingumo sumažėjimą po 3 
valandų.

Alkolis silpnina taip pat 
atmintį. Alkolio poveikyj 
daryta eilių mintinai moky
mosi patyros. Pasirodo, kad 
neblaivaus mokymas reika
lauja ilgesnio laiko. Be to, 
girto išmoktos eilės vėliau 
sunkiau prisimenamos. Pa
gal Ragner Vogt neblaiviai 
išmoktų raidžių prisimini
mas po 107—108 dienų rei
kalauja 9,3% ilgesnio laiko, 
negu normaliai (blaivo) iš
moktų. Taip pat patirta, kad 
nevalgius išgertas alkolis 
veikia stipriau.

Didelės praktinės svarbos 
turi tyrinėjimai, kuriuose 
geriamas alkolis ilgesnį lai
ką. Jie nušviečia nuolatinio 
nikolio vartojimo žalingu
mą. Sunkesnius uždavinius 
sprendžiant alkolio veikimo 
padariniai pasireiškia sutei
kiant jau mažas alkolio por
cijas (30 gr.). Dar stipriau 
pasireiškia jo veikimas ge
riant kasdieną. Kropelin'as

niam darbui žalingesnė, negu stiprioji, nors skirtumas nedidelis, būtent 4 laips. -Anksčiau buvę sakyta, kad alkolis išvidinėms asociacijoms žalingas, o išviršinėms (skambėjimo) Tačiau nevisos alkolio koncentracijos asociacijoms vienodai veikia. Vertinant aso ciacijų patyrų davinius* reikia skirti du dalyku: asociacijų laiką ir asociacijų kokybę. Pasirodo, kad silpnos koncentracijos poveikyj 
asociacijų laikas pailgėja 
8,7 laipsn. palyginus su aso
ciacijų laiku, esant blaivia
me padėjirrie; o stipriosios 
koncentracijos poveikyj aso- 
eiacijų laikas patrumpėja 
0,1 laips. Kaip matom, silp
noji koncentracija asociaci
jų laikui labiau žalinga, ne
gu stiprioji. Kitokį vaizdą 
teikia asociacijų kokybė. Iš
vidinių arba prasmės asocia
cijų skaičius silpnos kon
centracijos poveikyj suma
žėjo 9,8 laips., o stiprios — 
net 27.5 laips. Išorinių aso
ciacijų skaičius ir silpnos ir 
stiprios koncentracijos po
veikyj padidėjo.

Visos patyrus aiškiai pa
rodė, kad psichinio darbo 
našumas alkolio poveikyj 
susilpnėjo. Ir silpnos ir stip-1 
rios alkolio koncentracijos 
gėrimai žalingi psichiniam 
darbui, tiktai ne visur vie
nodame laipsnyj.

Suglaudus riša, kas buvo 
kalbėta apie alkolio veikimą 
psichinio darbo funkcijoms, 
galima štai kas pasakyti: 
alkolis net ir mažose dozose, 
paralyžuoja psichines galias 
ir veikia neigiamai. Ir pro
tavimas, ir atmintis, ir pa
jutimas, ir valia, ir jutimai 
alkolio poveikyj silpnėja. 
Tik motoriniai judėjimai 
greitėja, bet ju tikslingumas 
mažėja.

“šaltinis’* eina Marijampolėje (Lie 
’ tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla- 
! pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 

O į 8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
gavo tautiečiais Amerikoje.

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

"Su pagarba,
“šaltinio” A dalinto racija

Šiandien, 20-tą liepos, 1929 m. 
apie dvyliktą valandą vidurdieny 
man teko būti prie T’hiladelphijos 
garsios Neprigulmybės Svetainės, 
taip amerikonai vadina lopšio lais
vės šios šalies. Joje — svetainėje 
buvo garsusis prancūzų karvedis, 
generolas Gourand, kuris laiko pa
saulinio karo buvo vadu ketvirtos 
prancūzų armijos, o dabar yra Pa. 
ryžiams gubernatdriu. Išėjęs iš sve
tainės, lydimas miesto majoro, 
augštų Amerikos karininkų ir taip 
jau didikų, jis, kaip buvo matyti, 
norėjo prieš sėdant į automobili i 
žmones prakalbėti. Bet neišdrįso, 
nes angliškai nemoka, o prancū
ziškai. kas jį supras? Ir taip Ame
rikos karininkai, kaipo ir civiliai 
didikai tai vienas tai kitas, žiūrėk, 
artinos prie jo, kad pakalbėjus, 
bet kad vertkas kalbų ypatingai 
tarnavo reporteriams laikraščių... 
tai besiartinantieji, kaip tai nega
lėjo prisiartinti... Kada jau aukš
tasis svečias įlipo į automobilį, tai 
ir vėl. kaip buvo matyt, norėjo 
prakalbėt. Bet. nors žiojosi daug 
kartų, neišdrįso kalbėt, tik nusi
ėmęs savo radoną kepurę, su gal
va palingavo, tai ir visa buvo jo 
‘kalba.” Žiūrint į juos, ir, prieš 
jų norą, “nebylius,” nenoromis 
atėjo man mintis, kad viduramžiai, 
per daugelį vadinti amžiais tam
sos, iš nekuriu atžvilgių buvo švie- 

i sesni už mfwų amžių, nes tada vi-

Lietuvių Prekybos B-ve
j 366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS

Išplatinant visą liniją tinka
mų karų iš kurių jau buvo 
suvirs 950,000 pirkėjų nuo 
sausio 1-mos, Chdvrolet turi 
du skirtingu modeliu Chev
rolet Six — Iniperial Sedan 
ir Sport Coupe. Su gražiais 
naujais Fisher Bodies viso
kiu žavejančių spalvų ir su 
daug pagerinimų išvaizdoj-- 
šie nauji modeliai turi tuos 
pačius patogumus kaip kad 
ir brangūs automobiliai. Ka
da peržiūri naują Iniperial 
Sedan ir Sport Coupe gauni
The Roiulster. $525; The ITiaeton, $. 
S|H>rt < ’oii|h\ $645 . The Seilini, .$675 
s5!K>; The I.ight Delivery (’hnssis, 

(’liassis vvitli Cab. $650.

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

Chevrolet Motor Comp
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORtZED CHEVROLET DEALERS
NEWT0N: Stnart Chev. Co., 431 Wasi>. 

Ington St.
NONANTUM: 8ilver Lake Chev. Co,

444 Watertown St.
NEWTON HIGHLANDS: Woodworth 

Motor Co.
HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243 

Hyde I’ark Avė.
MALDEN: Frame Motorą, Ina, 144 

Exchange St.
QUINCY: tVashington St Garage, Ine., 

216 Wash ington St.
DORCHESTER: Cotambia Chevrolet 

Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(L’phams Corner)

NORtVOOD: Fenton’s Garage 
DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet 
, Company, Washington St. 
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melansoa Bros., Ine., 

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

Hill Avė.

niom?, o ypačiai ftervų . sistemą ; iš kitos pusės, jis yra raminantis vaistas nuo nemigos. Jų nuomone, alkolis, kaip ir vaistai, mažam kiekyj organizmui reikalingas, didesniam žalingas, o dK džiausiam mirtinai nuodija organizmą, šita įsivyravusi nuomonė neišlaiko dabartinės mokslo kritikos. Ir se-
*nesni ir vėlesni fiziologiški bei psichologiški tyrinėjimai tvirtina ir mažų alkolio dozių žalingumą, žmogaus organizmui. Alkolio šalininkai stengiasi pagrįsti alkolio naudingumą, nurodydami, kad alkolį vartojo garsūs asmens. Tokiais pavyzdžiais yra: Bismarkas, Goethe, Liuteris ir kiti. Jeigu jie bu

vo genijai, tai nereikia manyti, kad jų gabumai ir veiklumas parėjo nuo alko
lio vartojimo. Niekas dar 
tinkamai neišrodė, kad alko
lis stiprina dvasines jėgas. 
Mokslo daviniais einant, al
kolis negalėjo kelti jų kūry
bos galių, bet greičiau jas 
slopino.

Ilgai buvo neaišku, ar 
silpnoji alkolio koncentra
cija taip pat žalinga psichi
niam darbui, kaip stiprioji, 
ar alus kenkia psichiniam 
darbui panašiai kaip degti
nė. Šitą klausimą nušvietė 
skaičiavimo, mintino moky
mosi. suvokimo^ motorinių 
riksmų ir asociacijų paty
rus. Patyrus buvo atlieka
mos blaivame ir neblaiviame 
padėjime, būtent, vieną kar
tą išgėrus 30 gr. alkolio^ deg
tinės koncentracijoj, o ant
rą kart alaus. Patyrų rezul
tatai teikia margą vaizdą.

Skaičiavimas silpnos kon
centracijos- poveikyj nuken
tėjo 11,9 laipsnių. _o stiprios 
— 15.3 laipsnių. Šiuo atve
ju stiprioji koncentracija 
truputį labiau (3.4 laips.) 
žalinga proto darbui, negu 
silpnoji.

Mokantis mintinai silpno
ji koncentracija sumažino 
darbingumą 10,4 laipsn., o 
stiprioji — 11,4 laipsn. Tai
gi čia stiprioji koncentraci
ja aktyviau veikia 
silpnoji, nors skirtumai 
bai maži.

Išnašu vaizdą teikia 
vokimo patyrus. Stiprioji 
koncentracija pasirodė čia 
labiau žalinga psichiniam 
darbui, negu silpnoji. Silp
nos koncentracijos poveikyj 
darbi ligninas sumažėjo 10.9 
laipsnių, o stiprios — 16,4 
laipsnių.

Motoriniu riksmu pat v ros 
duoda kitą vaizdą. Kaip 
anksčiau buvo kalbėta, ju
dėjimų reguliavimas šau
nant nukentėjo jau nuo 
silpnesnės alkolio koncentra
cijos, 
tyros

> silpnų 
gumą, 
gonios

į metalinę lentelę. Darbingu
mas buvo vertinamas reak-

I cijų laikais, ijvairios kon
centracijos atsiliepė įvairiai 
reakcijų laikams. Silpno
ji koncentracija pailgino 
reakcijų laiką 21,25 laipsnių, 
o stiprios& niu



KOLONIJOSE
tfr.urptmngrri

Smulkios žinutės

Antras Darbininkų
IŠVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadieny

LAWRENCE, MASS. [METHUEN]

RENGĖJAIiš visur atvažiuoti

įstaigą.
Tegul geras Dievas atlygina 

joms ir visiems, kurie tiktai remia 
šią įstaigą.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

Vienlntėlis lietuvis laisnluotas e- 
lektrižinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio 
player 
vartoti 
puikus

PHILADELPHIA, PA.
Rugpiūčio 4 dieną buvo Soda- 

liečiu išvažiavimas į Wildwood, N. 
J. Diena buvo graži ir mergaitės 
labai linksmai praleido laiką. Ge
rai pasimaudė ir grįžo namo links
mos. Matome, kad šios jaunos 
mergaitės dirba vienybėje, yra gc- 
ras pavyzdys mergaitėms, kurios 
dar neprisirašę prie Sodaliečių.

Žvalgė

PALANGOJE”

kalus prižiūri Petras Bart
kevičius .(du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass,

garsus V O S E grand, 
ir upright pianai. Nauji ir 
Orthophonic VICTROLA ii 

MAJESTIC radio.
Reikalauk Katalogo

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PLANO 
KOMPANIJA

Pranešimas kuopoms,-apskritims 
ir nariams.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-tas seimas atidarytas pirmadie
ny, rugp. 5 (L-, 1929 m. 9-tą vai. 
ryte iškilmingomis pamaldomis šv. 
Andriejaus liet, bažnyčioje, New 
Britain. Conn. Šv. mišias atnaša
vo sąjungos dvasios vadas kun. S. 
Draugelis.

Į prezidiumą išrinkta: pirm. S. 
Sakalienė, pagelb. M. Šertvitienė, 
rast. M. Grigaliūnienė, pagelb. V. 
Alijošienė.

Mandatų, peržiūrėjimo komisija: 
V. Stepuiionienė, T. Mažeikienė, K. 
Kuperienė.

Spaudos komisija: Marijona Či- 
žauskienė, B. Mičiūnienė, dvasios 
vadas kun. S. Draugelis, vietinis 
klebonas kun. E. Grikis.

Knygų peržiūrėjimo komisija: 
Klimienė, Petraitienė, Mockiene.

Tvaj-kdarė Radzevičienė.
Delegačių apie 50.

M. Čižauskienė,
Komisijos narė.

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelią nuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PepsinicSeltzer 
Vaistinėse 
251 5<K

Rašyk Pepsinic Sdtzer Co. 
Morctster, Mass. o

GAUSI SAMPEU DYKAI

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama vIM reikalingi doku

mentai : pa.ani, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afidelvltal.

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

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.,

JUZĖ RAUKTYT11 , 
60 Sterling 8t., Voreeiter, Mass

UUIIIUIIJ miunt

š v. Jurgio parapijos žinota
■ ' ' e* ’S

Prie šv. Jurgio bažnyčios pra 
dėtas didelis darbas. Seserims 
pranciškietėms išvažiavus, pradėta 
taisyti jųjų namas. Visas medinis 
namas iš lauko bus apmūrytas ply
tomis. Šis darbas kainuos apie 
$5,000. Tą darbą apsfčmė pada
ryti p. P. Gabrys. Jis yra ge
ras katalikas ir yra daug pasidar
bavęs- prie šv. Jurgio bažnyčios.

Antras darbas pradėtas prie sv. 
Jurgio parapijos bažnyčios, tai da
žymas mokyklos iš vidaus. Šis dar
bas kainuos apie $600. Tą darbą 
apsiėmė J. Žemaitis. J. Žemaitis 
neseniai atvykęs iš Akron, Ohio. 
Ten yra daug pasidarbavęs lietu
vių katalikių tarpe. Detroitiečiai 
turėtų kreiptis visais reikalais pas 
gerus katalikus.

Katalikai remkime katalikus.
J-kus

Liepos 13 d. čia palaidota šim
to dešimts metų senutė Ieva Pa
plauskienė.

Liepos 15 d. parap. bažnyčioj 
kun. J. Valantiejus moterystės 
mazgan surišo Kazį Gluodenį su 
Jonyte Vitkyte. Abu esą vyčiai 
ir choristai. Ilgiausių metų !’

Liepos 11 d. labai iškilmingai 
tapo palaidotas Adomas Jenušai- 
tis. Velionis buvo labai malonaus 
būdo asmuo ir didis prietelius vi
sokios lietuvių darbuotės. Amži
ną atilsį!

Liepos 21 d. pas kun. J. Valan
tieji! viešėjo prilotas M. L. Kru
šas iš Chicago, III., kun. Mendelis 
iš Baltimore, Md., kun. A. Mar- 
tinkus iš Chicago, III., kun. Švar- 
lys iš Cicero, III. ir kun. Pankus 
iš Bridgeport, Conn.

Liepos 21 d. Vasiliausko ūkėj 
atsibuvo parap. piknikas. Progra-

*■ L. R. K. S. A, Pildomasiš Komi
tetas 1929 m. liepos 24/26 dd. įvy
kusiame pusmetiniame susirinki
me, nustatė sekantį Susivienvmo 
1929-1930 m. Vajaus Planą:

Bendros Taisyklės.

1. Vajus pradedamas 1929 m. 
spalių mėn. 1 d., baigiamas 1930 
m. gegužės 20 d. Pratęsimo nebus. 

- 2. Narių prirašymo darbą varo 
kuopų agitatoriai - organizatoriai, 
kuriuos stengiasi pasiskirt -kiek
viena kuopa ir apskritis iš savo 
veiklesnių nariu tarpo: padeda ap
skričių valdybos ir Centras. Cen
tras prisideda patarimais, nurody
mais.

Pastaba kuopoms ir 
z apskritims.

Kad kuo daugiau darbuotojų 
Į darbą, Centro Valdyba 

apskričių iš savo 
i dovanas savo

ri TlLi . ■ «•.' .'ii, ...........
ienų rekolekci- mas susidėjo iš dainų ir Ienkty- 

kuriose laimėjo Ulevičius, 
’ ir 

Ačiū darbuotei kun. 
J. Valantiejaus ir parap. komisi
jos šis išvažiavimas visapusiškai 
gerai pavyko.

Liepos 28 d. Marcinkaičių ūkėj 
Šv. Juozaop parap. Vyčių choras 
laikė metinį išvažiavimą. Po ska
nių užkandžių buvo lenktynės ku
riose laimėjo Jonas Marčiukaitis' 
ir Albnias Marcelynas. Jaunimas 
ežerėly pasimaudęs ir smajpai lai
kus praleidęs grįžo linksmi namu
čių link.

Rugp. 14, 15, 16 ir 17 dd. įvyks 
parap. lauko bazaras. Kviečiame 
atsilankyti ne tik vietinius bet ir 
iš apylinkės svetelius.

AVaterbury esama apie trisde
šimts lietuvių katalikų draugijų, 
apie šimtas lietuvių biznierių, ke
turiolika profesionalų ir daugybė 
susipratusių darbo žmonių, tik 
stebėtina neesama nei vieno pasi- 
šventusio lietuvio korespondento. 
Dėka kun. J. Valantiejaus “Dar
bininkas” ir “Laivas” platinama 
prie bažnyčios durų.

Po Vakacijų chorvedys A. Alek- 
sis su gabiais choristais žada sce
noj statyti Šimkaus muzikos vei
kalą “Išeivis,” bei kitokią šaunią 
operetę.

Rugp. 1 d. čia apsilankė p. A- 
leksienės brolis Bronius Nutautas 
su žmona ir maža Silvute iš Chi
cago, III. Taipgi ir ponas Stasys 
Stepulionis iš Detroit, Mich.

Akstinas

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worce3ter, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

f ‘ Darbininkų išvažiavimai yra tam, kad duoti progą visiems išvažiuoti į gražų 
parką ir linksmai laiką praleisti. “Palanga” yra gražiausia vieta Naujoje Anglijo
je. Yra gražus pušinūlis ir didelis ežeras maudytis. Be to, yra daug vietos įvai
riems žaislams.

Šiame išvažiavime dalyvaus iš visos apylinkės kunigai ir kitų profesijų inteli
gentai. Mūsų sportininkai parodys savo gabumus. Kiekvienas, pasižymėjęs sporte, 
gaus dovaną.

; - Gal bus įdomiausia, tai virvės traukimas. Čia kiekvienos kolionijos driituoliai
sukibs persiimti. Laimėjusieji gaus dovanas.

Be to, jau pasižadėjo dainuoti Naujos Anglijos įžymios dainininkės.
7 . Kur čia viską ir išskaitliuosi.

Kviečiami visi

9. Vajaus rezultatai oficialiai 
skelbiami Susiv. organe “Garse,” 
kaip galima dažniausia ir ne re
čiau kaip mėnuo.

10. Organe skelbiamos konteste 
dalyvaujančios kuopos, kontesto 
darbuotojai.

Atlyginimas.

1. l’ž prirašymą naujų narių ski
riama toks atlyginimas: už kiek
vieną pilną dešimtį naujų narių, 
kaip premija, mokama po vieną 
dolerį už narį. Jeigu mažiau 10 
narių, tai tik po 50 centų už narį. 
Pav., asmuo prirašęs 19 naujų na
rių gauna $10.00 už pirmus dešimt 
narių, o už likusius devynis po 50 
centų už narį, arba viso $14.50. Už 
jaunamečius gaus po 25c. nuo kiek
vieno įrašyto.-

a) Organizatoriai gauna kredi
tą tik už tuos narius, kuriuos pri
rašo. Liudys parašas nario aplika
cijoj.

2. Vajui pasibaigus išleidžiama 
specialis “ Garso” numeris, sužy
mint, kiek kuri kuopa yra prira
šius Vajaus metu narių. Ten pat 
.surašoma ir dovanas laimėję agita- 
toriai-organizatoriai.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

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
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.
“ŪKININKAS” išeina kas sa

vaite 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- 
merikoniškų 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.

1
įtraukti 
prašo kuopų ir 
pusės (iždo) skirt 
organizatoriams.

Centro Valdyba

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Mass

i r

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

kuponus priima už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito- 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją nu
siunčiant telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie-- 

’tuvos. Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į 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 
Lietuva. Jeigu t nori gražiai*
ji- linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
ais mūsų krautuvėj.Tvirtink' 
dokumentus pas mus, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei- 

jkia paskolos ant namų, mes 
i tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime.

©ffiOS©©©®©©©®®®©®®©©®©©®©®

JUOZAS J. dirsa!
LIETUVIS GRABORIUS |

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir® 
išrendavojam automobilius vestu-S 
vėms Ir kitokiems pasivažinėji-® 
mams. ®
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury Stg 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953®
Ofisas: 212 Millbury St.. Worces-Sg 

ter, Mass. Tei. Park 2795. ®

3. Vajaus metu įsirašantys į Su- 
sivienymą (pomirtinės ir pašalpos 
skyrius) visas mokestis Centrui 
moka, kaip nurodo organizacijos 
taisyklės.

4. Vajaus metu prirašomi nariai 
nuo 16 iki 50 metų į suaugusiųjų 
skyrius ir nuo 1 metų iki 16 metų 
Į Jaunamečių (vaikų) skyrių.

5. Kur tik apvstovos leidžia, or
ganizuojami -Jaunamečių (vaikų) 
Skyriai.

6. Vajaus konteste už pilnametį 
narį duodama 10 balsų; už jau- 
nametį 5.

7. Naujų kuopų organizatoriams 
yra skirama specialis atlyginimas, 
sulig pasidarbavimo, kurį nusta
tys Susivienvmo Valdyba.

8. Vajaus metu naujai suorgani- 
zuotų kuopų nariai priskaitomi 
prie Vajaus kontesto.

A. f A.
Rugpiūčio 1-mą dieną mirė. Da

rata Kibarfienė iš Arlington 69 
metų amžiaus. Iš Lietuvos paeina 
nuo Vilniaus rėdybos, Neveronių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 17 me
tų. Tapo palaidota rugpiūčio 5 . 
Šv. Mykolo kapinėse su bažnyti- . .
nėm apeigom 11 patampą

Liūdi jos duktė Stefanija Gen- Krautuvę tvarko Antanas 
dvilienė, žentas Antanas Gendvi-BartkevičillS O agentūros l’ci- 

las ir visi giminės ir pažįstami.
Dėkoju visems kurie dalyvavo 

laidotuvėse. Taipgi graboriui D. 
A. Zaletskui iš Cambridge už gra
žų patarnavimą.

Duktė Stefanija Gendvilienė.

ELMHURST, PA.
Didelės iškilmės Jėzaus Nukry

žiuoto seserų vienuolyne
Rugpiūčių 18 d., antrą valandą 

po piet bus apvilktuvių ir profesi-, 
jos iškilmės. Kiekvienam bus ma
lonu matyti nekaltas sielas kaip 
angelus, baltuose rūbuose einant 
prie altoriaus, atsižadant pasaulio 
ir jo tuštybių, trokšdamos visiš
kai pasišvęsti Viešpaties meilei ir 
artimo gerovei.

LAVVRENCE, MASS
Rugpiūčio 28 d. įvyko rimtas 

jaunimo išvažiavimas mylimoj 
“Palangoj.”

Dalyvavo jųjų tarpe jaunas ir 
energingas Loįvellio klebonas kun. 
F. Strakauskas, mūsų kleb. kun. 
F. M. Juras ir Nashuos klebono 
pavaduotojas kun. Liutkus, stu
dentas Venys, pp. Karbauskai, 
varg. R. Ainorius, varg. J. Aučius, 
p. Rūta su šeimyna ir Kiburių šei
myna.

P-no Potembergo šeimyna apsi
stojo ilgesniam laikui.

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

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

jos prasidės rugpiūčio 19 dieną,’nių, T _ ___
turias duos Tėvas Alfonsas C. P. kun. J. Kazlauskas, Daugėlaitė

• Jeigu moterims šis laikas buvo Vaznikaitė.
toks brangus, tai mergaitėms bus 
dar brangesnis, kadvsavo sielas su
stiprinti. * Kurios mergaitės norės 
atlikti šias rekolekcijas malonėki
te pranešti Seserims iš anksto.

Jėzaus Nukryžiuoto Sesutės 
reiškia savo širdingiausį dėkingu
mą kun. J. Kundreskiai, šv. Onos 
parapijos, Luzerne, Pa. už suteik
tą rinkliavą dėl mūsų našlaityno 
naudos. Šis dvasiškas tėvelis sten
gėsi kiek galėdamas savo mielašir- 
dingais ir kilniais darbais mums 
pagelbėti. Taipgi tariame ačiū vi
siems geros širdies parapijonams 
už gausiau aukas ir už užuojautą 
mūsų reikalams. Aukų surinkta 
$110.

Liepos 28 dieną piknikas įvyko 
ir buvo labai pasekmingas. Oras 
buvo patogus. Visi nuo didžiau
sio iki mažiausio atvyko linksmai 
laiką praleisti ir mums pagelbą su
teikti. Našlaičiai vaikeliai trokš
dami palinksminti savo gerus 
prietelius suvaidino mažą veikalė
lį. Beabejonės šis veikalėlis vi
siems patiko.

Sesutėms reiškia širdingiausią 
padėką visiems geros širdies dar
bininkams, kurie dėjo dideles pa- 

jstangas be jokio atlyginimo. Iš- 
tikrųjų mūsų širdys gali džiaug- 
|tis iš jųjų tokio didelio pasidar-
• bavimo dėl mūsų įstaigos. Tą pa- 
|čią dieną sąjungietės iš Ashley tu- 
irėjo išvažiavimą ir pietus. Sąjun-

Sesutės nuoširdžiai kviečia visus giečių susirinko apie 50. Šiuomi 
savo prietelius ir rėmėjus dalyvau. Į savo geru darbu jos parėmė mūsų 
ti tose iškilmėse. Prie to, bus sve
čiams pasilinksminimas prie ežero, 
kur visi galės maloniai laiką pra
leisti. Traukinys eis iš Serantono 
nuo Lackawąnna Stoties 11:30 iš 
ryto.

Bušai eis nuo Linden St. prieš 
Court House iš Serantono į Elm- 
hurstą. 8:30, 10:30 12 :30 ir 2:30.

miršta, lygiai taip pat menkėja, Iš Elmhursto į Scrantoną 4:15 ir 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, > 5:30. Taipgi ir traukinys 6;15. 
jeigu ji negauna maisto skaitymų'Jeigu daug žmonių bus tai bus’as 
ir galvojimų.—Vovenargas. atveš į vietą.
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L. R. K. SALDŽIAUSIOS SIRD 
V. J. PAĖALPIN6S DR-JOS 

VALDYBA

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOl 
, PO GLOBA MOTINOS BVa 

VALDYBA

Spaudos prane-
Jie visi šuva.

Sužinojęs

l

VASAROS BARGANAI

Ketvirtoji Stacija, Viešpats Jė
zui; susitinka su Savo Motina Ma
ria.

Penktoji Stacija. Simonas Ki-

d

brockton office
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. TeL Liberty 6066-7865

r

■ 'žemiško gyvenimo graudžiai asais. , . . . •

Psvaria 
‘ui 25c.

- 7-Vadas buvo varg. M. Karbaus
kas. ■ — - — ————----- ---,

Apie pirmą valandą po'pietų yi- 
si svečiai ir mokih&i Sūšėdo po 
medžiu if gardžiai valgė’ užkan
džius, kurie buvo mūsų ščiminm- 
kių sutaisyti. Po užkandžių vai
kai kartu su savo vadu kun. F. 
Norbutu ir kitais važinėjosi laive
liais. Vaikai kun. F. Norbutą la
bai pamylėjo.

Mes^ mokiniai tariame nuoširdų 
ačiū mūsų gefrb. svečiams už atsi
lankymą. Taipgi ačiū vežikams 
South Boston 'Hžrdvare ir S. ir 
V. Market krautuvių už jų patar
navimą. Visi turėjo gerą “ride.” 
Ačiū ir mūsų “kapitonui” už ska
nius valgius. Ypatingai ačiū kun. 
Norbutui, kad mums,davė_“good- 
jtime.” Tikimės, kad tėvelis at-

’G^n lietuviški škiianSiai ir švi
i gos iAūsą .tautietį tino ligų. •’1

CH0PSUEY ..................
- - x • Ir pagąrdinimui Chop Suey,
(WA BOY SOY SAUGE.. .r.....................   - -........... 25c. bonka

Kam mokėt brangiau,.kad,galima už tą kainą gaut pas:
• • i rr.X 3. Strigūną , . _
l - v- - BLUE RIBB0N MARKET
957 Vest Broadvay, South Bostanjl^ss. Tęl. So. Boston 1129

; •' Taipgi:skilandauš g^lįję^^aųtipas u .
B. ir A GRICIAUS MARKET, 17 Lmę.oln St., Brighton, Mąss.

■ < nn- ■ ūk j,'•. .3 * ______ .
, vili .fu. . ..

l v: ' : į y .• v . .. .< •

r'M k -r-
i 1F rįtžiail s

PIRMUTINŽ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

L1THŪANIAN AGENCY
• •

545 East Broadway, South Boston’e
ir kiti skyriai

VIETINES ŽBJOS
*

------------------- ---------- ——...
PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS 

SURUOŠTAS
Komisija, darbuotojai, šeiminin- 

;ės — visi darbininkai yra pilnai 
u viskuo prisirengę prie šv. P^t- 
o parapijos liuosanorių išvažį^i- 
no. Tas matėsi jų paskiausiame 
jusirinkime, laikytame rugp. 5 d., 
^bažnytinėj salėj. Tasai gražus 
susirinkimas padarė paskutinę iš
badą : visa gerai prirengta!

Žmonės laukia. Malonus tai yra 
daiktas žinoti, kad rengėjai viską 
turi jau prirengę, bet dar malo
niau yra girdėti žmones entuzias
tiškai kalbant: kad visas Bosto
nas ir apylinkės rengiasi važiuoti

visi liuosadariai gautų po doraną.
Jei lytų, bus pietūs 3 P. M. sa

lėje aut Septintos gatvės.
. . Kvieslys

pirnįnke
Teko patirti, kad žaislų komisi

ja ruošia dėl parapijos pikniko la. 
bai indomų .lenktynių ir žaislų 
programą.. Pavyzdin, bus; -virvės 
traukimas: vedusių vyrų su neve- 
dusiais, South Bostono su Dorches- 
teriu, Mattapan su Roslindale ir 
žemaičių su dzūkais.

Bėgimo lenktynės: 10d yardų
, v * . . ,50 yardų merginoms,'j-s jr j Marijos Vaikelių Sodali-

back’s parką, Beach St., Roslin-|50 yardų storoms moterims (sve- ^cįjos išvažiavimą, ateinantį trečia
dienį-<Spot Pond su vaikeliais die
ną praleist i ^linksmai.

Girdėjau, kad nekurie mokiniai 
išvažiavimą baigė ketvirtadienio 
ryte, čiulpdami “lolly pop.”

J. E. M.

į mūsų tą pasamdytą . Munch-|Va^mams’
JDCOVU V.,

dale, Mass. ir laukiamo sekmadie- kančioms virš 200 svarų), 50 yar-. 
nio, rugp. 11 d. Visi nori važiuoti mergaitėms ir 100 yardų sto^ 
į liuosnorių išvažiavimą. Valio! įriems vyrams(virš 200 svarų).

Liuosadarystė. Iki išvažiavi-Šiušių išsirinkimas merginoms. Tri
nias įvyks jis tinka vadinti liuo
sanorių išvažiavimu. Kaip jau 
žmonės suvažiuos, tuomet jis bus 
liuosadarių išvažiavimas. Mat žmo
nės bus suvažiavę. Jie bus liuosa 
valia tai padarę, 
žiavę liuosa valia pirks, pardavi
nės, žais, gros — visi šį-tą darys. 
Bus liuosadarystė!

Būtų gera, kad toji liuosadarys
tė būtų kuodidžiausia. Būtų gera 
kad, kas tik turi grojimui instru
mentų, atsivežtų ir griežtų. Bū
tų gera, kad tie jauni vyrai, ku
rie žaidė choro privatiniame išva
žiavime ir. dar daugiau jų, suva
žiuotų ir žaistų. Būtų išvažiavi
mas gyvas. Išvažiavime bus duo
damos dovanos už kiekvieną liuo- 
sadarvstę.

Pasirėdykite koįvairausia. Gau
site dovaną. Grokite koištvermin- 
giausiai. Gausite dovaną. Žaiski- 
te, juokaukite, linksminkitės, šne
kučiuokite, susipažinkite. Pada
rykite liuosanorių-liuosadarių iš
važiavimą gyvą — įvairų ir at
mintiną (blaivą). .

Suneškite kokių tik kas turite

jų kojų lenktynėse vaikams, “Ve
žimėlių” lenktynės. Gyvybės pa
laikymo lenktynės dideliems vy
rams. Laimėjusiems bus duoda 
ma dovanos. Be to bus įvairių ra
tų ratelių su dainomis. Taigi ma
tyti, kad šiame parapijos piknike 
snausti nei vienam neprisieis. To
dėl visi būkite.

AUKŠČIAUSIŲJŲ SKYRIŲ
IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO

Trečiadieny, rugp. 7 dieną įvy
ko Vasarinės Mokyklos aukščiau- 

*siųjų skyrių išvažiavimas į Blue 
llills.

Mokiniai išvažiavo iš So. Bos- 
ton’o apie 8:45 ryte. Nė vienas ne- 
susižeidė važiuojant į Blue Hills ir 
grįžtant į namus. Visi linksmai 

(praleido dieną: vieni-maudėsi, ki
ti laiveliais važinėjosi.

Išvažiavime dalyvavo ir kleb. 
kun. P. Virmauskas, kun. F. Nor- 
butas, mokyklos perdėtinis p. A. 
F. Kneižys, Vincas Grudzinskas 
(mūsų majoras), prof. F. Galinis 
ir' kiti. Buvo keletą ir motinėlių: 
p-nios Karbauskienė, Bušmanienė,

dovanų — daiktų daiktelių, kad Rūtienė, Klimienė. Kavaliauskienė

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

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

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

South Bostone Dorchestery
Ant H St. prie marių, 3 šeimynų, 3-4-4 3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
kambariai su visais įtaisymais parsi- namas po 5 kambarius su visais moder- 
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite niškais įtaisymais, vieta dėl. garadžio. 
B. B. STEFAN. • S—

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

Savininkas išvažiuoja į kitą miestą ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klausiate J. 
B. GAILIAUS.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Šiomis dienomis sugrįžo iš ato

stogų šie profesionalai,: Dr. Paša- 
karnis ir Dr. Kapočius. Jiedu abu 
skelbiasi “Darbininke.” Reikale 
jų nepamirškite.

gatuąa vilus <ų vieiį atiai
dūk5" . ’ 'r į .

Štąi kaip trumpiau^LL 
Uanalįapvaikščioti Staętj 
' Piieš kiekvieną staciją kalba

. r ---- -rr- .- ’-r-
mą tč - ------

V. 'Garbinatne tave, Viešpatie 
Jėzau Kristau, ir šloviname Tave!

R. Jog per šventą Tavo Kryžių 
atpirkai šį pasaulį.

Po kiekvienos stacijos yra kal
bama : Tėve mūsų, Sveika Ma
rija,' Garbė Dievui -Tėvui.

Ką reiškia kiekviena atskira 
Stacija? -.i'iTr:

Pirmoji Stacija. Viešpats Jėzus 
nuteistas mirtin. Pilotas išduoda 
ištarmę prikalti V. Jėzų prie kry
žiaus.

Antroji Stacija. Viešpats Jė
zus ima kryžių ant savo pečių u,ž 
tavo nusidėjimus.

Trečioji Stacija. Viešpats Jė
zus pi»mą kartą puola po kryžių-

ŽV. JONO E V. BL. FAsALr 
DR-JOS VALDYBA

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos Piknikas

Rugpiūčio 11. sekmadieny, vieti
nė lietuvių parapija turės savo 
paskutinį šių metų pikniką Palan
goje Methuen — Lavvrence, Mass. 
Šis pikninkas bus labai įdomus. 
Bus skaniausių valgių ir blaivų 
troškulį užmušančių gėrimų. Gas- 
padinės nuo penktadienio jau pie 
tus verda, lietuviškas kilbasas da
ro — na ką čia ir išvardysi viską 
ką jos rengia pikninkui. Tik atva
žiavę pamatysite.

Girdisi • taipgi-;. jogei -jaunimas > 
rengia daugel įvairių įvairiausių 
žaislų. Bus daugeliui progos išmė
ginti laimę — įsigyti gerų daiktų 
ir tt.

Šis parapijos pikninkas rengia
mas dviem tikslais: parapijos ir 
mokyklos naudai. Cambridge lie
tuvių parapija vienintelė Bostono 
vyskupijoje turi lietuvišką parapi
jinę mokyklą, kuri jau ketvirtus 
mokslojnetus šiame rudenyje pra
dės.

City Point’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais {- 
tirisymaia 4 automobilių ga ra džius, sa
vininkas apleido Bostoną ir nori par
duoti pigiai, namas vertas $7,500 parsi
duoda už $6,400. Matykite J. P. TUI- 
NILĄ.

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. Kendų ne
ša $696 Į metus, parsiduoda už $5,800. 
Inešt $1,000. Matykite A. IVAŠKĄ.

Todėl brangieji, dalyvaudami 
šiame mūsų parapijos piknike Pa
langoje rugp. 11 d. paremsite kil
niausius mūsų idealus — bažnyčią 
ir mokyklą.

Pikninko rengimo komisija vie
nybėje su klebonu nuoširdžiai vi
sus iš visur kviečia į šį piknink; 
Palangon. Praeitais sykiais mūši 
pikninkai buvo pavyzdingi, pasek 
m ingi ir pelningi. Lai šis viršyji 
ir praeitus.

Bušai nuo bažnyčios išeis tuo; 
po pirmų ir antrų mišių. Mišios 
bus 8 vai. ir 10:30 vai. ryte. Brigh 
tone busas išeis 10 vai. nuo lietu 
vių svetainės 26 Lincoln St.

Dar kartą kviečiame ir ragina
me visus dalyvauti mūsų piknike 
Palangoje Methuen šiame sekma
dienyje — rugpiūčio 11.

Rengėjai

Ntmas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
hamas, Įtaisymai, vanlok, elektra, prie 
tam 2 karų garadžius, parsiduoda už 
$5,750. Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

ą
City Point’e

Vienos šeimynos 8 kambarių namas su 
visais Įtaisymais (steam heat) garo 
pečius, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YURGELVNĄ-

South Bostone
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba
rine, gera ^rieta dėl biznio, visįs paren- 
davotas, neša Į mėnesi $140. parduoda 
už $10,000. Įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIZARĄ.

i » l
' ' Mfeot Krautuvės 7 ’

Turime keletą mėsos krautuvių kurie 
tintumėte 'pirkti prašome užeiti pas 
mus gaatĮ, 'Sauginu informacijų ofise 
arba pas anie kurĮ agentą.

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

598 E. Broadway, So. Boston
Tel. S. B. 1761.

1
Pirk anglius vasaros laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos 

laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu kitų ir angliai labai 
geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba tnūsų ofisan.

LITHUANIAN AGENCYČ<
545 Eaat Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A. IVAB ir C. P. YURGELUN, Savininkai.

NAUJAS KELEIVINIS
AEROPLANAS

RoįWL
Šimu iš Milano, Caproni fir
ma stato naujų didelį meta
lini biplaną, kurio sparnų 
platumas sieks 40 metrų.. 
Naujam biplane bus įrengti 
6, po 1000 arklių jėgų kiek
vienas, motorai. N 
ro milžinas galės su dideliu 
komfortu vežti 19 keleivių. 
Jis lekios tarp Romos ir 
Montevideo. Savo keliones 
jis tegalės pradėti 1930 me- 
itų gegužės mėnesį, nes jo 
reikalams reikia pastatyti 
naujas specialinis angaras. 
Pirmąją kelionę jis darys iš 
Romos \ Lotynų*Ameriką.

STIKLAS, KURIS NETRŪKSTA

Nėtrukstantis stiklas moks- mi- Neprieteliai Jį muša, 

lui yra jau nebe naujiena. 
Vbkiet i jo^įj ąu į abazas, 
kuris gamina stiprų ir ne-
trūkstaritį 'Stiklą, ' netrūks-’ri'^ietis, budelių priverstas, pade-

■ '< ' - I « k '. J—f _ ^.2x2 1 

tahčius virtuvėms stiklinius 
indus ir kit. Dabar yra iš
rastas visiškai naujoviškos 

aujas o- rūšies stiklas, kuris yra la-
bai stiprus- ir nuo oro keiti
mosi nesprogsta. Šios rū
šies stiklius ypač turės dide
lės reikšmės šilko pramonei.

STACIJOS ARBA KALVA 
RIJOS

VOKIETIJOJE 105; TŪKSTAN
ČIAI RUSŲ EMIGRANTŲ '

Tremtinių komiteto prie 
Tautų Sąjungos žiniomis 
Vokietijoje yra 105.000 rusų 
emigrantų ir tremtinių

- Z

Staci-jos arba. Keliai. Kryžiais 
prasideda nuo namų Piloto ir 
traukiasi iki viršaus Kalno Kal
varijos: tur savyje žingsnių tūks
tantį tris šimtus šešiasdešimtį vie 
nąi Švenčiausia Pana laike savo

f

<f, • 1 ;• .4

Lenkų laikraščiai • praneša,- 
kad bolševikų valdomoj 'Uk
rainoj prasidėjęs šukilimęs. 
Kai kuriose vietose gyvento
jai nuginklavo bolševikų 
žvalgybą “G. P. U.”

COLUMBIA RAUDONOJI! 
RIAUŠĖSE ŽUV010

BALBOA. — Dėl nepa
prasto komunistų judėjimo 
Colombia vyriausylni griebė
si griežtų priemonių apsau
goti gyventoją. *.gyvykę ir
’aisvę. ' , ; ' - y J'h-

Raudonųjų riaušėse už
mušta 10 asmemi ir daug su-, 
žeista.

Komunistai puolė naikinti 
•nuosavybę^ o ypač geležinke
lius. ' ■ •

Planuota sukilimas Uudi- 
namasca, TolirtiafVaHe, €aū- 
ca, Antidąuia, Sąjįtander ir 
bananų laukuose. IMagadelŲ- 
na.

Policijai pavyko riauši
ninkus numalšinti.

Areštuotas bolševikų va 
das Jose Gouzales. Pas jį 
rastu daug koHT&i^fWs literatūros. ' t T ’Vientik Biicaramuijga.ka- lėjūne yra apre-frOfr-fcmi i u n i s- tų:kalinių yviiiį-io-se vietose. . , ; 2 r -j,>Komunistait<eikiat organizuotai. Tolinta, provincijoj jie apiplėšinėja gyventojus įr ųž mažinusį ,p^sipriašii|L ;atima gyvybę. Tai gauja pinikų. .VyiiausiybK iipast įrifžtų ixrięmQWi -juos

Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-K. 

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauską*
24 Thomas Pk., So. Boston, Masa. , 

Prot Raštininkas — Jonas GllnėcM*'
5 Thomas Park, So. Boston, 

Fin. Raštininkas Matas teikis,
364 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, MaM> 

Maršalka — Jonas Zalkis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedėldienį kiekvieno mĮįjf B -1. 
nėšio, 2-rą valandą po piettj, 
parapijos salėj, 492 E. Seventfc 
St., So. Boston, Mass.

~

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0S >> 
VALDYB0 SANTRAŠAI

daį Jėzui nešti kryžių.
Šeštoji Stacija, šv. Veronika, 

gailesčio suimta, kruviną Jėzaus 
veidą apšluostė skara.

Septintoji Stacija. Jėzus, nu
silpnėjęs, antrą kartą puola ant 
žemės.' Jo žaizdos atsiveria ir Švč. 
Kraujas išnaujo teka. Budeliai Jį 
muša ir drasko.

Aštuntoji Stacija. Jėzus, nors 
paskendęs kentėjimuose, tačiaus 
ramina verkiančias moteris, ir jas 
perspėja, kad ne Jo verktų, bet 
už savo ir savo vaikų nuodėmes.

Devintoji Stacija. Viešpats Jė
zus trečią kartą puola po kryžiu
mi. Jau Išganytojas arti kalno 
viršaus. Nuvargęs, krauju apsi- 
li<‘jęš, vėl puola, po kryžiumi. Jė
zus keliaši; nes jau arti valanda, 
kurioje Jis numirs už mus.

Dešimtoji Stacija. Jėzų išvel
ka iš' rūbų ir .Jį tulžimi pagirdo. 
Budeliai nuplėšia Jo rūbus ir Jį 
apnuogina; Jis tai kentėjo už mū-* 
su nuodėmės, kuriomis subiauri- 
name savo sielos nekaltybę.

Vienuoliktoji Stacija. Jėzus pri- 
^altas jjJievyžiaus. Btideliai iš- 
itern^į^ Jėzau* kojas ^r rankas,, 
prikalą Jas pfife kryžiaits.

Dvyliktoji Stacija. V. Jėzus ant 
kryžiaus pakeltas miršta. Šalimis 
kybojo du nedorėliai, nubausti 
įkirtimi. /-Jėzus jų dviejų; tarpe 
pastatytas tartum didžiausias ne- 
t^ėlis. Į ’ . \
t Tryliktoji Stidja. V. Jėzus nu

imtas nuo kryžiaus. Išganytojo 
Motina savo- sūnaus kūną paėmė 
ant savo rankų. Neapsakomas 
skausmąs perveria jos širdį.
-. Keturioliktoji Stacija. Apašta 
įąs ;Jonas,. Juozapas iš Arimatė- 
jos, ir Nikodemas neša Jėzaus 
Kūną ir palaidoja grabo.

Po apmąstymui kalbama šeši 
poteriai .už Šv. Tėvo intenciją ga
vimui Ątlaklų.

Mūšų Išganytojas, Jėzus Kris
tus. šitą visą konto už mūsų nuo
dėmes. Pakęskime ir mes bent 
dažnai Stacijas vaikščiodami.

Elena M.

Pirmininkas
694 E. Fifth St, So. Boston, Mat* 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,. •'
125 Bovven St, South Boston, Ma* 

Prot. Ražtininkas — Ant Macejuoa*
450 E. 7th St, So. Boston, Mn*į 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkt*
109 Bovven St, South Boston, Mas* 

Iždininkas — Andrius Zaileckas,
150 H Street, South Boston, Ma* 

Tvarkdarls -- Kazys Mikallonls, ,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Masa 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienĮ kiekvieno mėnesio " ‘ -2 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gtų 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami suslrinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

rodama, tankiai apvaikščiodavo tą 
sopulingą kelią kryžiaus. Taipogi 
visi krikščionys lankė tas vietas, 
apmąstydami kentėjimus Išgany
tojo rr verkdami savo iHisidė- 
jūąus.

ApvaiE^ 
prasideda .nuo pat krikščionybės 
laikų. Žmonės iš visų pasaulio 
šajių^.dideliais bariais yažiuodtvo 
Į Jcruzo^imą laikyti šyėfitas^.Vie- 
tas. ^įidangi ęė^visi t^taip §gą 
ir saikią kelibū^. ^alėdaĮoiatlikti, 
tai lį^pięžiai leido £isi baž
nyčiose įvesti Kelius Kryžiaus, 
keturioliką staeįjų,-.ir suteikė vi
sus atlaidus, kokius gaudavo nu
važiavę į šventas vietas Jeruzoli- 
moje.

Dvidešimts šeši Popiežiai suf^-' ’ 
kė daugybę atlaidų už lankymą 
Kelių Kryžiaus. Didis skaitlius 
tų visiškų ir dalinių atlaidų ne- 
gą.Ė būti pfij»arP3ytiį nes nekurie - 
Popiežių laiškai, ’kariuose 
išvardyti ’ątihidąi;. l^e ątąisBij Su
degė. . Dėlto Popiež. Klemensas 
XXII ir Benediktas XIV, trims 
dekretais, 3 d. balandžio 1833 m. 
ir. 10 gegužėS'Jli84Um.^sryhė ku
nigams skelbti skdiffių atlaidų,: ________ ____________ ,
bet liepė mokintiiir-AakyfV jogb. Mok. Prof. Galinio Mokinė, 
atlaidai Kelii] Kryžiaus yra tie 
patys, kokie Popiežių buvo suteik
ti lankantiems Rentas vietas.

Kiek kartų lįer. diepą ’apvaikė 
šėibs Kelius Kryžiaus arba Staci
jas, tiek kartų apturės visus vi- 
siakus ir visus dalinus ajlaidus, 
šventų vietų' JTehtzolimos. Tų at
laidų yra labai daug ir. todėl pa
gal Popiežių laiškų galima vienus 
pasilikti sau, o kitus atlaidus pa
vesti už vėlės. .-/f -

iĮMes galime suprasti kaip hau- 
diųge ir reikalinga apvaikščioti 
Kelius Kryžiaus. Tą galima pa- 
da7k tj> i^e, didelio sunkumo. N,e- 
j£j|ia ,būtinai eiti, išpažinties,.bet 
užanka būti liuosam nuo mirti
noj; nuodėtnės, dievobaimingai ap
mąstyti kančias Viešpaties, iš
reikštas ypatingai Stacijų paveiks
luose ir jau gausi tflkstantirtiia 
Dieviškų malonių, kuriomis save 
padarysi laimingesjūū jr pagelbė- 
8i vėlėms skaistykloje.
1 pradžioje.

> ds
m , 
tfatf širdingą gailcajį už savo nu
sidėjimus. ’ Toks apvaikščiojimas

krikščioųvs, lanky
li Šventas vietas ’.7čritknHrfioj, 
tė apie kentėjimus Jėzaus ir

Jafiuškevičiutė,4 G

..PRANEŠAME*”* ’ • • •, 
kad -užlaikom geriausius apynius 
ir salyklas. Toj pačioj krautuvėj 
turime ir geležinių daiktų. Visokių 
penty, stiklų į langus ir viską kas 
tik reikalinga prie taisymo namo. 
D. J. MAZENAVIC, 517 E. 8-th 
St., South Boston, Mass. Žiūrėk 
gerai kad būtų num. 517. (R.-20)I y' ‘- nY

PARSIDUODA ŪKE ’

70 akerių. Gėri budinkai, 9 kamba
rių namas, 4 gyvūnai, 100 vištų, 
javų, įrankių ir tt. $2.600. Bos 91, 
Herkimer, N. Y. (R.-16)

D ANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME. į.

Kalbnis iriLitinvUJcai
382 Broadway, South Boston

Tel. South Boston 2870

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

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

Prot Raštininkas — V. Tamollonas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

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

Kasierius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bovven St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas anj* 
rą panedčIĮ kiekvieno mėnesio ,7 :90 
vai. vakare, pobažnytinėj szetaln* 
Fifth SL, So. Boston, Mas& ‘. ' . . z

Pirmininkė — Jieva MarksienS, /į
625 E. 8th St., S. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, Mas* ■ t 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 3422-R, 

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienA
29 Gould St., W. Roxbury, Masa, 

Iždininkė — Ona Stanirdiutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass, 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So.

Draugija savo susirinkimus 
kas antrą utarninką Kekviei 
mėnesio, 7:30 vai. vakartį p 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininką 
laišku ar telefonu.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOf
VALDYBOS ANTRAŠAI

■ &
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Pirmininkas — J. Grnblh’eka*
24 Prescott S t, Readville, Ma*t 

Vice-Pirmininkas — J. Markelioul*
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. teikia,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Ma» 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Man* 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winf!eld St, So. Boston, MM* 

Draugija laiko susirinkimus kas tt*>.
rą nedėldienĮ Mbkvleno mėnesio, ** *-' i 
'num. 492 E. Seventh St, parapijoj 
salėj, 7th St, South Boston, Mas*

- " ir*• - 1
ŠVENTO PETRO IR PdVttQ 

DR-JOS VALDYBA
-------- & 

Pirmininkas -t Antanas Narlka*
702 E. Fifth St, So. Boston, MM* 

Vlce-Pirmlninka»—Juoaaa JteksvK**
92 Sawyer Art, Dorchester, Ma* - v | 

Prot Raštininkas — Albloas Nertef*. Ą
948 E. Brosasray, So. Boston, I* 

Fin. Raštininkas — Juons G Si U ii#* ■'
27 Tampa St, Mattapan, Ma* 

Iždininkas — Vincas Kallilu* .
67 G Street South Boston, Ma* 1 

Tvarkdarys — Katltnleras Am
492 K. Seventh St, Sa Boston, 

Draugijos susirinkimai būna
mą nedėMIen] klekvirto 
vnl. po pietą, parapijos
K. Seventh St., 3o. Boston.

*

I

drausti.
M

■S

id • - C.-' ,
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vd tėvus. Taip bū-j šiuo pasauliu, pradėjo taisytų daug smagiau, a ti tualetą, kuris buvo didelėj, Ir nepaisydamas dar dide^metvarkoj,... ■ ,snio antrosios pusės protes-I Tačiau nieko baisaus ne-* 
j, Ayras prisikėlė atsitiko. Išmintingas Vyras tarnaitę-ir jai prisakė pakeik tarė tėvams:• 

viesti žmonos tėvus.
Šie, nors kiek ir nustebę 'darytumėt būdami mano vie- 

dėl tokio vėlaus pakvietimo, toj ttį^jrĮU^ąųkdamas at- 
vis dėto greitai atvyko. Mat, 
rūpėjo, kągi tokio išgirs — 
gal koks įžvmus svečias ar Aš jai nieko nedarysiu, tik 
kas... ‘ ‘ -

Vyrelis juos sutikę labai 
lipšniai, kaip tikras sūnus, 
bet... miegamajam. O į žmo
nos aiškinimią, kad-taip elg
tis nė tik nemandagu, bet ir 
nepadoru, jis juokdamas at
sakė, kad jam kažin kodėl 
į galvą įstrigusi mintis pri
imti šį vakarą svečius mie
gamajam. Tai. tur būt, šaltis 
taip atsiliepęs į jo smegeninę

— Na, tai toki dalykai, da
bar atnešk vyno ir penkis 
stiklus.

— Bet kam penkis? Juk 
mūs iš viso tik keturi — pr- 
iešinos visa iš susijaudinimo 
dreliėdania žmona.

— Nieko nekenks... atsiras 
ir penktas —ir sulig tais žo
džiais pakėlė nuo lovos už
tiesalą.

— Na. lįsk sūnau. Ką jau 
bedarysi, kad toks likimas 
ištiko. Nebijok, aš nešaudau.

Na... ir kas toliau ?.. Be
veik aišku. Žmona tuoj su
liko ir beregint apalpo, o se
nukai sustojo vietoj kaip į- 
kasti—-manydami, kad dar... 
dar, tuoj pykštels keli šū
viai, ir dvi ar keturios gyvy
bės išsikraustys į aną pa
sauli.O “šeškas” tuo tarpu iš
lindo iš palovio ir pirma, 
negu spės atsisveikinti su!

....

■ • ' -1. • ' • •
V 7 ' r T."

KA
202 Jefferson St., Nevark, N. J 

yra įgaliotas generalinis agentai 
užrašinėti 'laikraštį ‘ ‘ D-ką.” Ku 
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel 
tižiame kreiptis viršminėtu adre 
8U.
Tel. Market 0609

"T “IXko” Adm
• •

d

LAWRENCE, MASS.
' L. D. S. 70-tėš kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 11-tą d. Rug
pjūčio1 (Atig.), 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 J 
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.

C.BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesiais 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

KĄ DARO VYRAS, SUGAVĘS biau, kad ir žirtona prieš tai‘to, gudrus
ŠEŠKĄ” ŽMONOS MIE- ng žodeliu neprotestavo. •

Bet po kiek laiko p. Iva- 
labai novo budi akis pastebėjo 
dėlto J kažką — kad jo žmonelė la-

ir ten pasitaiko įdomių “štu-bai meiliai atsineša į vieną 
ku”.

»ry 
fe <’

< t

GAMAJAM?

Nors Bulgarija nėra 
žinomas kraštas, vis

įjik tarė tėvams rJ — Pasakykit, ką jus pa- . ’ J /J o rn 1
Ne taip seniai Sofijoj bu

vo du nepaprasti įvykiai — 
viena labai didelė pasibaisė
tina drama, pasibaigusi kru
vinai, ir kita labai panaši 
komedija, dėl kurios beveik 
visas miestas juokėsi pilvus 
susiėmęs.

Komedijos veikėjų buvo 
trys —Ivanovas, vienos mi- 
n i stori jos didelis valdininkas 
ir, geraširdis vyras, jo graži 
ir padykusi žmonelė, kuri 
kaip ir daugelis jaunų žmo
nelių negali gyvent neapgau- 
dinėdamos nors ir menknie
kiuose savo vvm, ir trečiasisv V 7

—“meilės šeškas”, jaunas ir 
elegantiškas valdininkėlis, 
kurio viršininkas buvo jo 
mylimosios vyras, .vadinas, 
p. Ivanovas.

Viskas prasidėjo, reikia 
pasakyti, labai paprastai. 
Ponas Ivanovas gavo minis
terijoj vietą ir. kaip sąžinin
gas ir patikimas valdininkas 
po kiek laiko paaukštinimą, 
pasidarė direktorius. Tuo 
tarpu įsižiūrėjo Į vieną gra
žia merginą, susi merkė ir 
apsivedė. Kągi — medaus 
mėnesiai, viskas ėjo kaip sv
iestu patepta. Kaip geras 
direktorius, Ivanovas pradė
jo kviestis valdininkus į sve
čius. Nieko blogo — juo la-
> ______________

su skubu reikalu 
į provinciją, ir 
kelionės portfelį 
Tačiau po pusva-

sakymo dar pridūrė: -— Atsiimkit savo dukrelę.
įteiksiu rastu reikalavimą 
jūsų naujam žeriteliui, kad 
su ja '-įgreiFapsivestų. * 
; Labąna^f! - *

Taip taip komedija, kuri 
būtų galėjusi visai tragiškai 
baigtis, baigėsi gana gra
žiau “K-tas”

*NEW HAVEN, C0NnJ
Ia .Dz- S- 28 Jpjopos mėnesinis 

su * ‘ *
• I

Valdyba

rr._, įvyks sekmadieny,,
rugp. 25 d., 1 vai po pietų, baž
nytinėj' svetainėj, 389 Green Št. 
Kviečiame narius(es) ateiti. GcJra 
proga užsimokėti duokles.

z Valdyba

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

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

•‘Darbininko” Narna 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

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

| Liberty 7296. g

| GEORGE H. SHIELDS į
| ADVOKATAS I

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookline. 

Telephone Beaeon 5578

jo valdininką ir slapčia, kai 
jis ‘kur nusisuka ar dedasi 
nieko nematąs, susimerkia. 
A, čia tai jau blogiau. Ir I- 
vanovas nusprendė dalyką 
ištirti iš pačių pagrindų — 
taip sakant, surasti “išradi
mų ”.

Vieną dieną jis pasisakė 
kad turis 
Išvažiuoti 
pasiėmęs 
išvažiavo,
landžio vėl sugrižo ir, pasis
lėpęs tarp mūrų, žiūrėjo, kas 
bus. Po keliolikos minučių 
pasirodė “ministerijos Ado
nis” ir, paspaudęs skambutį 
pranyko už durti. Sulaikęs 
kvapą visai tylutėliai vyras 
taip pat ėjo į namus ir žiū
rėjo, kas dėsis toliau.Netru
kus Įsitikino, kad jo myli
moji žmonelė “šešką” priė
mė daug meiliau negu jis bu
vo manęs.

Prisėlinęs prislinko prie 
durį) koridorių, jas be triuk
šmo atidarė ir pasibeldė į 
miegamą}.

Tylu. Po kelių sekundžių 
pasigirdo drebantis žmonelės 
balsas:

— Kas ten ?
. — Tai aš, aš, tavo vyras. 
Žinai, laukt“ taip pradėjo 
snigti, kad net traukinys su
stojo. Sušalau visas kaip 
šuo. atidaryk greičiau.

Po poros minučių durys 
buvo atidarytos, ir vyras vi
sai rainiai Įėjo Į kambarį. 
Viskas išrodė po senovei, ge
riausioje tvarkoje, tik už lo
vos kyšojo kažyn kieno vy
riška koja. Vadinasi, “šeš
kas” buvo slastuose.

Žmona žinia kaip žmona 
— tuoj jam prikaišioti, kam 
taip vėlai parvažiavęs, ją 
prižadinęs iš miego ir pasi
elgęs taip, kaip visi padorūs 
vyrai elgiasi, būtent: nenuė
jęs palaukti Į svečių kamba
rį-

— A, ka tai — vieni nie- 
kai. Aš šiandien esu taip 
puikiai nusiteikęs, kad tik
riausiai norėčiau ištraukti 

(kelias vyno “^mučkes”. Ži- 
na' kQ • Y r nereikėtų pasi-

I

z

5*1

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

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

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

Redagucrja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

F
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CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas ' atsibus sekmadieny, 
rugp. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užshno-

KUR GALIMA BUČIUOTIS? \k6tl užvilkt¥s mokesčius. Valdyba 

Ta dovąna vyrai, deja. »a- 
li džiaugtis tik vienoje vieto
je, būtent: mažame Anglijos 
miestely, Hartforde. Tas i-* 7 
protis ten įsįgalėjo jau nuo 
senų laikų. Paprastai kiek
vienais metais pavasari esti 
diena, kada vyrai gali laisvai 
bučiuoti bet kurią pasitai
kiusią moterį. Tai tartum 
kokia bučiavimosi šventė, į 
kurią atvažiuoja nemaža sve
čių iš kitur. Sugauta mer
gaitė ar moteris turi teisę tik 
pabėgti, bet nesiduoti bu
čiuojama negali. Tačiau tai 
dienai praėjus — vėl viskas 
ramu. L’žkalbiuęs kokią gra
žuolę ne tik gali išgirsti pras
tą atsakymą, bet kokios ir 
/undines susilaukti.

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.

BALTUMO RL, 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 į- 

vyks rugp. II 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.

z Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, rugpiūčio 29 d., 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASBARAVIOIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandas: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dfildienials, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray----

IŠRŪGOS PRIEŠ GYVAČIŲ 
NUODUS

Vladivostoko biologas E- 
meljanovas išrado būdą gau
ti išrūgoms prieš gyvačių į- 
kandimą. Tos išrūgos daro
mos iš gyvačių nuodų.

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

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

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

. “JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingi} pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

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

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

v •

v uz

Juokeliai

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas j vyks 

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

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Rezidencijos Tel. t 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.

DR. A.GOHAN :
Gydytojas ir Chirurgas Į 

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

Nesenai sugrįžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 ikit12 vaL 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet lr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

KATRAS GUDRESNIS
Važiuoja atostogų grandinis Ba- 

raišis ir eil. Dirsė. Abudu sėdasi 
Į traukini ir žvalgosi.

Dirsė. — Lipk greičiau, dar ma
šina pabėgs.

Baraišis. — Palauk! Kuris 
paskutinis vagonas?

Dirsė. — Ar ne vis tiek!
Baraišis. — Mat, kad ne.

niekad nesėdu i paskutini trauki
nio vagoną, nes jis dažniausiai su
sikulia per katastrofą.

Dirsė. — Taigi, aš visai dabar 
nesuprantu, kuriems dar galams 
ir bekabina prie traukinio tą pas
kutinį vagoną? — visai rimtai pa
laikė draugą. ' “Karys”

čia

Aš

Mokykloj eina sakymo lavvbos. 
Mokytojas sakinį pradeda, moki
nys — baigia.

Mokytojas. — Žmogaus atvaiz
das turi akis, bet negali...

Mokinys. — Matyti.
Mokytojas. — Turi ausis, 

negali...
Mokinys. — Girdėtu
Mokytojas. — Nosis turi, bet 

gali...
Mokinys. — Nosies valyti.

“Š-lis”

bet

ne-

f

VISAI PRIEŠINGAI
Du bičiuliai sugulę kalbasi:
— Šimtai pypkių tuos papiro

sus! Kaip juos rūkau — negaliu 
visą naktį užmigti.

— O su manimi visai priešingai; 
kai miegu, tai ne tik rūkyti, bet 
ir pasižiūrėti į papirosus negaliu! 

“M. L.”

DETROIT, MICH.
L. 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

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižfurčjl- 
mui, visuomet 
būna patenkinti 
lr sutauplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems lr visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 IV. Third St

Telefonas: South Boston 0304-W.

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise’ pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitart! 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Grady, 327 bX’mL
Vnlandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

4
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Lietuvis
H OPTOMETRISTAS

< Į Uegzamlnno jn akla, priskirto aki- < i 
į i nlus, kreivas akis atltieslnn lr ! į 
b amblljoniškoae (aklose) akyse so- p 
į I grąžinu Šviesą tinkamu laiku. p 

b J. L. Pašakarnis, 0. D. H

<! 447 Broadvay, Bo. Boston.

PROVIDENCE. R. I.
L. D. S?'!! kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
ugpiūčio 18 d., tuoj po sumos, baž

nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

X

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS.
UAptiekoriaus Šidlausko name/

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS .1. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester 

Tel. Talbot 2878
Ofisas s t doras: 9 A. M. iki 9 P. M.

Vėliausi, geriausiai veikianti medi- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas nervą 
ir kronišką ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY ŠQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos:

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

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugp. 23 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

E. V. WARABOW
(Wnjblfauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norwood 1503

MONTELLO OFFICE
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

į J Tel. So. Boston 0506-W. !■
Lietuvys Dantistas

A.L. KAPOČIUS Į 
p 251 Broadway, South Boston i! 

(“Keleivio” name) | | 
j! Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j j 
P nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 | j 
d vakare. Seredomis nuo 9—12 j i 
b vai. dieną. Subatomis nuo 9 j [ 
5 iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 {Į 
S iki 12 (pagal sutartį). e

Valdyba

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo {sinenėjusias 
ligas vyrą ir moterų. Taipgi o- 
dos lr kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 Iki 8, nedėliomis 0 iki 2. 32
Chambers SU Boston. Tel. Hay- 
market 1430,

BR00KLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7 :30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų Brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 fr 448 Cambridge Street 

O&mbridge, Masu 
Telephone Unirersfty 8831-W

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, . Boston

Telephone So. Boston

Mirus šeimynos narini; 1 s
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Teupykife Juos, Aš 
laidotuves aprūpinu gerai lr ne
brangiai.

Tel. Talbot 0847 *

DR. ANTHONY J. WEST
(Višnianskas)

GYnYTO.TAS IR CHIRURGAS 
Oįixo Valandos

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietą
220 MINOT ST., DORCHESTER

Telefonai: So. Boston 1682—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

OIImu atdaras nuo 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji telalnglanslo patarnavi
mo Ir gerinusią pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
W. BROADTCAY 

SOUTH BOSTON. MARŠ.
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